CALENDÁRIO DE
PROVAS

Prezado(a) candidato(a),

Edital SME-004/2021
 Prova OBJETIVA PROFESSORES – 8h24/10/2021
 Prova específica professor I do P.R.A. –
12h15, dia 24/10/2021;
 Prova específica - Professor II de Língua
Portuguesa do P.R.A. – 14h, dia
24/10/2021;
 Prova específica- Professor II de
Matemática do P.R.A – 14h, dia
24/10/2021 ;
 Prova específica - Professor II de AEE –
25/10 às 18h;
 Prova específica - Professor II de INGLÊS
– 25/10 às 20h15;
 Prova específica - Professor II de LIBRAS
– 26/10 às 18h;
 Prova específica - Professor II de
BRAILLE – 26/10 às 19h20.

Neste caderno, você encontrará
orientações e diretrizes para mantêlo(a) seguro e protegido durante a
aplicação do Processo Seletivo.
A SME adotou, para composição
dessas orientações, as evidências
científicas mais atuais e acuradas
sobre a transmissibilidade do
SARS-CoV-2 e os princípios
fisiopatológicos da COVID-19.
Desejamos a todos uma boa prova,
com segurança e proteção!

Edital SME-003/2021
 Prova objetiva para Auxiliar de Cuidados
Diários (ACD) e Cuidador– 15h3024/10/2021

ATENÇÃO:
ESTE CADERNO APRESENTA AS ORIENTAÇÕES DE
BIOSSEGURANÇA REFERENTES AO EXAME DO PROCESSO
SELETIVO 2022 DOS EDITAIS SME 003 E SME 004.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA, CONSULTE O EDITAL EM
https://www.educacao.barretos.sp.gov.br/home/index.php?Link=app_ps

MEDIDAS CENTRAIS DE BIOSSEGURANÇA CANDIDATO(A),
LEIA ESTA PÁGINA ATENTAMENTE
 Utilização obrigatória de máscara facial (cobrindo boca e nariz)
durante toda a prova, desde a entrada no local de aplicação;
 Manutenção de distanciamento entre os candidatos durante a
aplicação da prova;
 Entrada imediata na sala de aplicação para evitar aglomerações nos
corredores antes do início da prova;
 Não será permitida alimentação sólida na sala de aplicação;
 Utilização de álcool 70% para higienização;
 As salas de aplicação da prova foram previamente higienizadas
segundo os protocolos para receber os candidatos com total
segurança.

ATENÇÃO!
Por recomendação dos órgãos sanitários, NÃO vá ao local de prova se você se
enquadrar em uma dessas condições:

1- Diagnóstico confirmado de COVID-19 a partir de 14/10/2021;
2- Contactante domiciliar (ou próximo) de caso confirmado de
COVID-19, com último contato após 14/10/2021;

3- Caso suspeito de COVID-19- por recomendação dos órgãos sanitários,

LEMBRE-SE:
Se você for ao local de prova apresentando uma das três condições
acima, você poderá expor outras pessoas a riscos. Pedimos a
colaboração de todos para tornar o nosso ambiente de prova o
mais seguro possível a todos os candidatos e colaboradores.

AO CHEGAR À ESCOLA:
Os portões das escolas serão abertos uma hora antes da prova.
Ao entrar na escola, dirija-se imediatamente à sala de aula.
Evite ficar no corredor! Dentro das salas de aula, temos ambiente com
biossegurança controlada.

EVITE AGLOMERAÇÕES!

SERÁ PROIBIDA A ENTRADA DE CANDIDATOS NO LOCAL DE APLICAÇÃO
SEM O USO ADEQUADO DE MÁSCARA FACIAL
Lembre-se da importância do distanciamento social e evite qualquer conversa
desnecessária com outros candidatos.
Utilize a máscara durante todo o tempo de permanência na escola.
Você poderá ir ao banheiro. Redobre os cuidados com higiene.
Evite utilizar o banheiro ao mesmo tempo em que outras pessoas.
Recomendamos que os candidatos levem máscara facial de reserva para o caso
de necessidade de troca durante a prova.
Não será permitida a entrada de acompanhantes no local de aplicação das
provas.

DURANTE A PROVA

 IDENTIFIQUE-SE: Mostre seu documento oficial com foto
para o fiscal da sala. Evite contato físico. Comunique-se
apenas de forma essencial.
 SENTE-SE: Identifique a sua carteira (há uma etiqueta
personalizada com seu nome colada nela) e sente-se. Evite
trânsito desnecessário pela sala de prova.
 HIGIENIZE: Na entrada das salas haverá álcool gel. Use-o
para higiene das mãos.

