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Este protocolo se destina aos procedimentos internos para acompanhamento da realização 

das provas e exames pelo setor de concursos da Unesc. 

 
1. EM RELAÇÃO AO ACESSO A UNIVERSIDADE 

 

➢ O uso de máscaras é obrigatório dentro do campus;  

   

➢ É importante destacar que máscaras descartáveis (TNT) ou máscaras de 

tecido de algodão devem estar em conformidade ao previsto na Portaria 

SES nº 224 de 03 de abril de 2020, ou a outros regramentos que venham 

substituí-la; essas máscaras devem ser trocadas a cada 2 (duas) horas ou 

quando ficarem úmidas (se ocorrer antes desse tempo previsto).  

 

➢ Ao acessar o campus, todas as pessoas passarão por triagem para aferir 

temperatura.  

 

➢ Todos devem limpar os pés nos tapetes sanitizantes - com solução 

desinfetante - nas entradas dos blocos. 

 

➢ Todos devem higienizar as mãos frequentemente com álcool em gel 70%, 

disponível em todos os acessos a salas de aula e a laboratórios da 

Universidade. 

 

➢ Devem dirigir-se imediatamente para o local em que acontecerá a prova 

dentro da Universidade, evitando circular em ambientes que não sejam 

estritamente necessários. 

 

➢ Devem manter distanciamento mínimo de 1,5 metros, não beijar, não 

abraçar ou ter outro tipo de contato físico, bem como evitar aglomeração 

e manter os ambientes arejados, com portas e janelas abertas para 

proporcionar a ventilação; 

 

➢ Não é permitido o uso compartilhado de objetos pessoais (canetas, lápis, 

copos, garrafas e outros utensílios são de uso pessoal e intransferível). 
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2. FLUXO PARA CANDIDATOS QUE RELATAREM 
SINTOMATOLOGIA E ESTIVEREM NO CAMPUS 

2.1  Nossa equipe fará aferição da temperatura na entrada dos blocos e 

das salas de provas, ao detectar temperatura corporal alterada (igual 

ou acima de 37,8ºC), encaminhará para a sala de Coordenação do 

Concurso. 

 

2.2 Ao chegar na sala da Coordenação do Curso, o enfermeiro nova 

aferição de temperatura. Se a temperatura for confirmada a medição 

anterior, o candidato assinará termo de ciência e será direcionado a 

sala individual para realização da prova. 
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CONTATO 
 
Setor de Concursos 

Responsável Técnica: Lorete Tasca Marcos 

Telefone: 3431-2788 

E-mail: concursos@unesc.net 

Horário de atendimento: Segunda feira à Sexta feira: 08h às 12h e 13h às 17h 

Local: Bloco Administrativo, Sala 001
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Equipe Unesc verifica temperatura nas entradas dos blocos (Administrativo, Blocos A e B, Blocos XXI A,B, C, Complexo Esportivo, 

Blocos R1 e R2, Bloco S, Clínicas Integradas e Iparque (IDT).  

Cadidato com temperatura corporal igual ou superior a 37,8 ºC é encaminhado para a sala da Coordenação.

Na sala da coordenação, enfermeiro afere a temperatura novamente. Confirmada a medição anterior, o candidato assinará termo 

de ciência e será direcionado a sala individual para realização da prova.

FLUXO 



 
  

 

 


