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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Prezados candidatos, 

 

 

Informações complementares para uma assertiva participação no Concurso Público de Provas e 

Títulos para Professor do Magistério Superior, Área de Botânica, Edital N° 112, de 13 de 

novembro de 2019, seguem abaixo. Portanto, leiam atentamente. 

 

1. O período de realização do concurso será de 22 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Os 

prazos dispostos no cronograma poderão sofrer reajustes de acordo com a variação do número 

de aprovados em cada etapa, ou considerando um novo adiamento da realização das provas 

devido à pandemia; 

2. O uso de máscaras de proteção facial é obrigatório durante a realização do certame. Deve-se 

utilizar de forma correta, protegendo nariz e boca; 

3. Durante a realização das provas é necessário que o candidato leve pelo menos mais uma 

máscara e saco plástico, para o descarte/armazenamento apropriado das máscaras usadas, uma 

vez que devem ser trocadas a cada 3 horas; 

4. Os candidatos devem seguir as regras de etiqueta respiratória de proteção, na eventualidade 

de tosse ou espirro (ainda que utilizem a máscara, cobrir a boca e o nariz durante a tosse e 

espirros com lenços de papel ou cotovelo flexionado, seguido de higiene das mãos e troca de 

máscara); 

5. A etapa da Prova Escrita será realizada no Ginásio Poliesportivo do CCA, às 8:00 do dia 22 de 

novembro. O candidato deverá comparecer ao local indicado com, no mínimo, 30 min de 

antecedência portando documento de identificação com foto (identidade, carteira de 

habilitação ou passaporte); 

6. Em caso de dúvida quanto à fisionomia/identidade do candidato no momento da 

identificação, poderá ser exigida a retirada momentânea da máscara, devendo-se cobrir nariz e 

boca imediatamente após a identificação, mantendo o distanciamento recomendado; 

7. Será disponibilizado material necessário para higienização, mas é recomendado que o 

candidato leve álcool 70% (gel ou líquido) para uso pessoal; 

8. É recomendado não consumir alimentos durante a realização das provas para evitar a 

exposição ao coronavírus, no entanto, em caso de necessidade, deverá ser priorizado alimentos 

de rápido consumo; 

9. O candidato deverá levar a sua própria garrafa d’água; 

10. Deve-se evitar a aglomeração durante todo o certame, assim como evitar o aperto de mãos 

ou abraços; 
11. Todas as medidas de biossegurança indicadas no “Plano UFPB de retorno gradual das 

atividades presenciais” disponíveis no site (https://www.ufpb.br/biosseguranca) deverão ser 

conhecidas e respeitadas, rigorosamente, por todos os envolvidos na realização do concurso; 
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12. Segue em anexo, o mapa esquemático do campus para auxiliar na localização dos espaços 

de realização das provas;  

13. É importante que o candidato se mantenha sempre atualizado através dos meios oficiais de 

comunicação, site do CCA (http://www.cca.ufpb.br/cca) e secretaria do Departamento de 

Biociências. 

14. Com a certeza de realizarmos um concurso tranquilo e idôneo, contamos com a colaboração 

de todos(as). 

 

Sejam bem-vindos ao CCA/UFPB! 

 

 

Areia, 18 de novembro de 2021 

 

 

 

Loise Araujo Costa 

Chefe do DB/CCA/UFPB 

Mat. SIAPE: 2332772 
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