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SOLICITANTE: Profa. Dra. Roberta de Moura Assis Lima  

                              Coordenadora Geral do Centro de Gestão Acadêmica – CGA 

 

 SOLICITAÇÃO: Orientações/instruções para a realização presencial da Chamada 

Pública do SiSU 2020 

 

Prezada Sra. Coordenadora,  

 

                 Em resposta à solicitação, mediante reunião virtual da Coordenadoria do CGA com o 

Comitê COVID da UFJ na data de 01 Agosto de 2020, para tratar da realização presencial da 

Chamada Pública do SiSU 2020 seguem as observações, bem como orientações/recomendações 

deste Comitê, sobre condutas a serem adotadas em consonância com Ministério da Saúde (MS), 

Organização Mundial da Saúde (OMS), e decreto municipal nº 3.713, de 19 de Abril de 2020.  

 

Esclarecimentos e justificativa quanto à chamada presencial: A Chamada Pública SiSU 2020 

tem por objetivo convocar, na modalidade presencial, em uma sessão conjunta, os candidatos 

que declararam interesse em concorrer às vagas ainda não preenchidas para aquele curso, 

obedecendo a ordem de classificação para efetuarem a matrícula, de acordo com o número de 

vagas, ainda disponíveis em cada um dos cursos bem como verificação de cotas. Devido a essa 

particularidade, oficialmente essa atividade não pode ser realizada de forma não presencial. É 

importante destacar que foi feita uma consulta à Procuradoria Federal/AGU/UFJ, solicitando 

manifestação acerca da possibilidade do procedimento de heteroidentificação de candidatos da 

categoria PPI do SiSU 2020 acontecer por meio da análise de foto e vídeo, e não da forma 

presencial. No entanto, neste Parecer nº 00763/2020/CONS/PFUFG/PGF/AGU foi destacado 

que a avaliação fenotípica do candidato, realizada pela Comissão de heteroidentificação, caso 

executada de modo virtual, poderia ter sua eficiência e validade questionadas, uma vez que 

seriam dependentes da disponibilidade e qualidade do equipamento particular de filmagem de 

que eventualmente disponha o candidato. 



 

Informações sobre o Local de Realização e Organização:  A chamada pública será realizada 

no período de 22 a 25 de Setembro de 2020 (4 dias), e esta medida já é uma forma de diminuir 

significantemente a quantidade de pessoas no local de realização da chamada pública, além de 

propiciar a possibilidade de atendimento em diferentes períodos, com variação de turnos de 

atendimento pelos funcionários e voluntários atendentes na chamada pública.  

A seleção dos candidatos que participarão da chamada pública ocorrerá no estacionamento do 

Centro de Convivência da UFJ, Campus Jatobá, localizado na Universidade Federal de Jataí, BR 

364 km 193, município de Jataí-Goiás, bem como em suas salas alocadas para receber 

individualmente os candidatos. Os candidatos oriundos de diferentes regiões com pretensão ao 

preenchimento de vagas para cada curso chegarão nesta localidade e serão atendidos por 

servidores e colaboradores treinados para este atendimento dentro das normas e práticas de 

biossegurança e recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Este atendimento 

prévio será realizado do lado externo do centro de convivência, em local organizado, contendo 

tenda para acomodação dos candidatos durante o período.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS E ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS 

 

1. A temperatura dos candidatos será aferida com medidor térmico UV, tão logo chegarem 

na entrada do Campus Jatobá da UFJ. Aqueles que apresentarem temperatura igual ou 

superior a 37,8 C serão encaminhados para local específico para devidas providências; 

2. Os candidatos ficarão no lado externo do centro de convivência nos períodos matutino e 

vespertino (espaço aberto e ventilado), que comporta 210 pessoas contendo cadeiras 

espaçadas em 1,5 metros. Caso ocorra fila, haverá demarcação e sinalização no local com 

distanciamento de 1,5 metros de cada ponto onde ficará o candidato;  

3. Estarão disponíveis álcool em gel 70% em local estratégico para higienização das mãos 

para os candidatos participantes; 

4. Uso obrigatório de máscara por todos os candidatos durante todo o período em que 

permanecer no local. Os candidatos deverão levar mais de uma máscara para troca no 

período de duas (02) horas ou quando presença de umidade excessiva ou sujidade; 

5. O acesso de pessoas deverá ser limitado ao candidato à vaga. Fica proibida a entrada de 

acompanhantes (exceto para pessoas com deficiência), dentro do local de realização da 

chamada pública; 



6. Nas salas utilizadas em que permite o atendimento de mais de um candidato por vez 

deverá haver uma distância mínima de 1,5 metros entre os candidatos, e ainda deverá ser 

considerada a quantidade de lotação de 50% da sua capacidade;  

7. Recomenda-se a entrada reduzida de candidatos por vez em cada uma das salas no centro 

de convivência, seja na triagem das cotas quanto da seleção de outros candidatos; 

8. Recomenda-se ao candidato não compartilhar produtos de degustação para evitar riscos 

de contaminação cruzada. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS AOS SERVIDORES/COLABORADORES 

 

1. A temperatura dos servidores envolvidos na chamada pública será aferida com medidor 

térmico UV tão logo chegarem na entrada do Campus Jatobá da UFJ. Aqueles que 

apresentarem temperatura igual ou superior a 37,8 C ou sintomas sugestivos do COVID 

19, serão afastados e encaminhados para o serviço de referência do município, e 

afastamento dos contatos. Os servidores que pertencerem ao grupo considerado de risco 

não deverão participar da chamada pública; 

2. As mãos deverão ser higienizadas com água e sabão ou com álcool em gel 70%. 

Recomenda-se que servidores/colaboradores sejam orientados a intensificar a 

higienização das mãos e antebraços antes e após cada atendimento durante a chamada, 

principalmente após encontro com cada participante, ou mesmo após o uso dos banheiros, 

e ainda se tocarem o rosto, nariz, olhos e boca e em todas as situações previstas nos 

manuais de boas práticas para evitar a contaminação por vírus respiratórios; 

3. Os servidores/colaboradores deverão usar máscaras e o protetor facial é recomendado 

apenas para aqueles que precisam circular pelo local. Os mesmos deverão trocar de 

máscara no período de duas (02) horas ou quando presença de umidade excessiva ou 

sujidade; 

4. Todos os servidores/colaboradores que atuarão na chamada pública deverão participar de 

uma capacitação prévia a ser realizada pelo Comitê Covid 19 da UFJ, para garantir melhor 

planejamento sobre as ações, regularidade dos procedimentos, ou falhas/imprevistos caso 

ocorram;  

5. Recomenda-se que durante o processo seja adotado sistema de escalas de serviço, 

revezamento de turnos e alterações de jornadas dos servidores/colaboradores, para reduzir 

os fluxos de contatos dos mesmos indivíduos com um maior número de pessoas, bem 

como aglomerações; 



6. Os servidores/colaboradores devem ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e boca com lenço 

ou com o braço, e não com as mãos; evitar abraços, beijos e apertos de mãos; higienizar 

com frequência o celular e não compartilhar objetos de uso pessoal. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS QUANTO AO ESPAÇO FÍSICO 

1. Deverá ser colocado nas mesas de atendimento um dispositivo de plástico/acetado OU 

distanciamento de 1,5 metros com fita zebrada entre a mesa e a cadeira do candidato que 

funcionará como barreira de proteção entre o candidato e servidor durante o atendimento;  

2. Após a saída de cada candidato na sala, todas as superfícies e insumos (caneta e afins) 

que o candidato entrou em contato deverão ser desinfectadas com solução alcoólica a 

70%; 

3. Deverá ter uma equipe para realizar a limpeza e desinfecção das salas e demais ambientes 

utilizados sempre que necessário, e possível; 

4. Fica orientado ainda, que uma vez, ao entrar no prédio, cada servidor, ou candidato deverá 

evitar circulação desnecessária, bem como compartilhamento de objetos; 

5. No banheiro e em locais da repartição que exijam dispensa de papéis/lixo dos candidatos 

ou servidores/colaboradores, recomenda-se o uso de lixeira acionada com os pés e o 

controle de entrada no local; 

6. Os bebedouros do local deverão ser higienizados frequentemente e ser lacrados de forma 

que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento, sendo possibilitada a 

retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual; 

7. Recomenda-se intensificar a informação sobre orientações como a utilização de cartazes 

sobre as recomendações e incentivos para a correta higienização das mãos e uso de 

máscara, bem como todas as normas e práticas de biossegurança e recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e reiteramos a 

importância de que as medidas aqui sugeridas sejam colocadas em prática como forma de se 

garantir a segurança de todos durante a chamada pública SiSU 2020. 

 

Jataí, 09 de setembro de 2020.  

 

Comitê Interno Covid-19 da UFJ 

Profa. Dra. Berendina Elsina Bouwman Christóforo 



Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela 

Prof. Dr. Hanstter Hallison Alves Rezende 

Prof. Dr. Hélio Ranes Menezes Filho 

Profa. Dra. Katarinne Lima Moraes 

Profa. Dra. Marise Ramos de Souza 

Prof. Dr. Marcos Lázaro Moreli 

 

 

 

 


