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COMUNICADO 
 
Comunicamos a todos (as) os candidatos (as) com inscrição homologada para o Seletivo 

004/2020 do município de Salete/SC., que, em função da Pandemia do Novo Coronavírus, as 

autoridades sanitária decretaram medidas de proteção ao contágio e de acordo com a 

necessidade de tais proteções e das tratativas com o Ministério Público e a Vigilância em 

Saúde municipal ficou determinado: 

1º - As provas estão confirmadas para o dia 22/11/2020; 

2º - As provas serão realizadas nos períodos Matutino e Vespertino; 

3º - As provas serão realizadas no endereço abaixo: 

    - Escola de Educação Fundamental Bernardo Rohden - Rua Germano Niehues -  307 

– Schreiber – Salete/SC 

4º - As salas estão com as carteiras distribuídas com o distanciamento proposto pelas 

medidas de segurança; 

5º - A escola terá sala reserva para candidatos (as) com algum tipo de sintoma gripal; 

6º - Todos os ambientes estarão higienizados para cada turno de prova; 

7º - Os portões de acesso à Escola serão aberto com uma hora de antecedência ao 

estabelecido no Edital para fins de evitar aglomerações; 

8º – Todos os (as) candidatos deverão cumprir os protocolos e as orientações 

sanitárias disponíveis nos locais de prova, sob pena de não ser permitida a entrada ou 

permanência nos locais de prova. Todos (as) devem comparecer usando máscara. 

9º - No local de prova estará disponíveis os produtos de higienização: álcool em gel, pias 

com água e sabão, e, termômetro de verificação da temperatura corporal de cada candidato 

(a). 

10º - Pede-se para cada candidato (a) que evite de trazer utensílios proibidos de entrada em 

sala de prova, tipo bolsa, celular, relógios, tablet e demais, afim de colaborar com 

transmissão do Coronavírus, haja vista que somente será permitido a carteira de identidade 

ou semelhante, caneta azul ou preta com embalagem transparente. 
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