INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 614, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS da Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na
Portaria nº 1.425, de 21 de novembro de 2017; e tendo em vista os Editais/PROGEP/UFMS nº
145/2019, nº 146/2019, nº 147/2019, nº 150/2019, nº 18/2020, nº 23/2020, nº 25/2020, nº
35/2020, nº 39/2020, nº 40/2020, nº 63/2020, nº 72/2020, nº 75/2020 e nº 76/2020, resolve:
1. Aprovar o Plano de Biossegurança do Concurso Público de Provas e Títulos
Des nado ao Provimento de Vagas para os Cargos de Professor do Magistério Superior da
UFMS.
2. Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS CRISÓSTOMO RIBEIRO

Documento assinado eletronicamente por Jose Carlos Crisostomo Ribeiro,
Pró-Reitor(a), em 10/09/2020, às 17:40, conforme horário o ﬁcial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufms.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2144864 e o código CRC
9A48914E.

GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária
Fone:
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.024360/2020-96

SEI nº 2144864
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ANEXO DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 614/2020-PROGEP
PLANO DE BIOSSEGURANÇA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DESTINADO AO
PROVIMENTO DE VAGAS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA
UFMS
1. APRESENTAÇÃO
Este Plano de Biossegurança foi elaborado com base no Plano de Biossegurança da
UFMS versão 2.0, aprovado pela Resolução nº 71, de 12 de agosto de 2020, do Conselho Diretor,
para adotar ações de prevenção, minimização e eliminação de riscos inerentes às atividades
relativas à realização do concurso público de provas e títulos destinado ao provimento de vagas
para os cargos de Professor do Magistério Superior da UFMS, objeto do Edital Progep/UFMS nº
145, de 14 de novembro de 2019, suspenso por tempo indeterminado pelo Edital Progep/UFMS
nº 39, de 16 de março de 2020 e retomado pelo Edital Progep/UFMS nº 72, de 24 de agosto de
2020.
2. DAS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES E DA ETAPA ADOTADA
No Plano de Biossegurança da UFMS, as diretrizes e orientações são organizadas
por cenários, considerando a evolução da Pandemia da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, a
capacidade hospitalar instalada, a preservação permanente do grupo de risco e as orientações
emanadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Ministério da
Educação, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria Estadual de Saúde,
e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios onde se localizam os câmpus da UFMS, que
são atualizadas de acordo com o cenário epidemiológico.
A análise de cenários é realizada de acordo com os dados divulgados pelo Governo
Estadual dentro do Programa de Saúde e Segurança da Economia – Prosseguir (disponível em
https://www.coronavirus.ms.gov.br), com adaptações para atender a realidade da
Universidade, com análise pelo COE, resultando em três situações: alta, moderada e baixa
probabilidade de disseminação da Covid-19.
O Plano de Biossegurança do Concurso Público de Provas e Títulos Destinado ao
Provimento de Vagas para os Cargos de Professor do Magistério Superior da UFMS apresenta
diretrizes e orientações para atividades de aplicação das provas a serem realizadas no Concurso,
levando em conta o público circulante e a natureza das atividades desenvolvidas, com avaliação
de risco, seguindo o regramento do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Campo
Grande.
Há 441 candidatos inscritos. O Edital Progep/UFMS nº 145, de 14 de novembro de
2019, que tornou público a abertura de inscrições para o concurso em questão, estabeleceu no
item 2, Cronograma, que a realização de todas as etapas de provas ocorreria em 20, 21 e 22 de
março de 2020. Para o prosseguimento do concurso, foram observadas as medidas do Plano de
Biossegurança da UFMS, e todas as áreas do concurso foram separadas em 5 grupos para a
realização das provas, que ocorrerão ao longo de cinco finais de semana, iniciando-se em 18, 19
e 20 de setembro e terminando em 23, 24 e 25 de outubro de 2020, conforme o Edital
Progep/UFMS nº 72, de 24 de agosto de 2020.
O agendamento das datas de provas considerou o número de candidatos inscritos
no concurso para maior segurança de todos, com atendimento do Plano de Biossegurança da
UFMS e das normativas do município de Campo Grande, local de realização do concurso.
Para maior segurança dos candidatos, será adotada em todas as datas dos cinco
grupos, como padrão de segurança, a situação de ‘alta’ disseminação, independentemente de
eventual melhora de cenário.
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Diretrizes e orientações do Concurso Público Docentes – Padrão adotado Etapa I - Alta
Etapa I
Atividades/Etapas
Alta
Probabilidade de
Etapa II
Etapa III
disseminação do novo
Etapa adotada
Média
Baixa
coronavírus
como padrão do
concurso público
Medidas de distanciamento social
Aferição da temperatura dos
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
candidatos
Permitido;
Permitido;
Permitido;
ocupação de 70%
ocupação de 50%
ocupação de 30%
do espaço
do espaço
Processos seletivos e
do espaço
reservado e plano
reservado e plano
concursos públicos
reservado e plano
de biossegurança
de biossegurança
de biossegurança
específico
específico
específico
Locais de maior circulação
2 m, no mínimo
2 m, no mínimo
1 m, no mínimo
com marcação de distância
Ocupação das salas de aula e
30%
50%
70%
laboratórios
Distância das
1,5 m, no mínimo
1,5 m, no mínimo
1,5 m, no mínimo
mesas/carteiras
Medidas de proteção individual
Uso de máscaras
(todos os tipos; candidatos e
Compulsório
Compulsório
Opcional
servidores)
Medidas de Higienização
Disponibilização de álcool
70% ou álcool glicerinado
Em todas as etapas
em todos os setores
Limpeza diária em locais
utilizados com maior fluxo
Em todas as etapas
de pessoas*
Limpeza diária de banheiros,
Em todas as etapas
bebedouros, salas de aula*
Definição de escalas de
limpeza (incluindo
Em todas as etapas
corrimões, maçanetas,
bancadas, mesas, cadeiras,
equipamentos)*
Somente bebedouros com
Em todas as etapas
torneiras ativos
Formação de equipes de
Em todas as etapas
limpeza em todos os setores
Comportamento
Somente em casos
Em caso de necessidade, optar por abrir
Uso de ar-condicionado
extremos, optar
as janelas
por abrir as janelas
Ar-condicionado central
Somente em casos extremos e em ambientes sem janelas
*A depender de cada caso: utilização de solução de hipoclorito de sódio a 0,1% = 100 ml de água
sanitária para 900 ml de água, álcool 70% ou álcool isopropílico.
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3. DO COMPORTAMENTO INDIVIDUAL, DOS GRUPOS DE RISCO E DA CONSCIÊNCIA COLETIVA
A biossegurança é de responsabilidade individual e coletiva. As recomendações da OMS e
da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), em relação ao distanciamento social,
proteção individual e coletiva, e medidas de higiene, deverão ser seguidas, tais como:
a) utilizar adequadamente máscaras;
b) realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel ou glicerinado a 70%,
frequentemente;
c) se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel;
d) utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a
higiene das mãos);
e) realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar;
f) evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
g) manter pelo menos um metro e meio de distância entre você e qualquer pessoa;
h) não cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos;
i) uso adequado de máscaras mesmo se não apresentar sintomas;
j) não compartilhar objetos pessoais; e
k) seguir todas as instruções da sua autoridade sanitária nacional ou local.
A utilização de máscaras é obrigatória no ambiente institucional da UFMS, sendo utilizada
por todos os servidores e terceirizados. Adicionalmente, os servidores em contato com os
candidatos utilizarão viseiras/protetor facial do tipo face shield.
A utilização obrigatória de máscaras pelos candidatos e demais pessoas do público
externo, é de responsabilidade individual, sendo a UFMS responsável pela fiscalização.
É recomendado o uso de máscaras de diferentes modelos (pano, cirúrgicas descartáveis,
com filtro, entre outras), conforme orientações da OMS e Ministério da Saúde, além das medidas
de distanciamento e comportamento social.
A UFMS se responsabilizará pela disponibilização de álcool 70% ou álcool glicerinado para
a realização das provas.
A aferição da temperatura corporal será obrigatória para o acesso controlado ao local do
concurso e o número de entrantes será estipulado conforme Anexo II. O acesso será permitido de
acordo com os critérios do Plano de Biossegurança da UFMS.
Candidatos comprovadamente pertencentes ao grupo de risco receberão tratamento
diferenciado no concurso público. O tratamento diferenciado consistirá em realização da prova
em sala individual.
Será considerado pertencente ao grupo de risco, o candidato que se enquadrar em uma
das condições abaixo, a quem será concedido tratamento diferenciado, desde que apresentada
autodeclaração e comprovação, conforme o caso, respeitada a legislação vigente:
a) com sessenta anos ou mais;
b) imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves; e
c) gestantes e lactantes.
Os candidatos com sessenta anos ou mais receberão, compulsoriamente, tratamento
diferenciado no concurso público, e a concessão será publicada em edital específico. Os demais
casos de enquadramento em grupo de risco serão analisados, mediante comprovação, e o
resultado será publicado em edital.
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4. DAS ATIVIDADES DO CONCURSO E DOS GRUPOS DAS PROVAS
As atividades a serem desenvolvidas no concurso são de natureza administrativa,
sendo eleita a Etapa Alta de Disseminação da Covid-19 para maior segurança de todos, devendo
ser obedecidas as seguintes recomendações:
1) manter o distanciamento social, com obediência à regra de 30% de ocupação;
2) aumentar a distância entre as carteiras e mesas, mantendo espaçamento mínimo
de 1,5 m (um metro e meio) entre elas;
3) respeitar o quantitativo de ocupação do local de realização da prova, Complexo
Multiuso 1, considerando distanciamento social de 2 m, no mínimo, com marcações;
4) organizar a rotina de limpeza do ambiente e dos equipamentos de uso individual
sob sua responsabilidade;
5) aumentar frequência de higienização de superfícies;
6) manter ventilados todos os ambientes do Complexo Multiuso 1;
7) o uso de bebedouros somente com torneiras, com retirada de água por meio de
copos descartáveis; e
8) uso de álcool gel 70% ou álcool glicerinado para os candidatos e pessoal de apoio,
em local sinalizado, e indicar com informações visíveis sobre higienização de mãos, sabonete
líquido e papel toalha descartável nos lavatórios.
O ensalamento será divulgado de acordo com as regras editalícias, prezando pela
idoneidade e segurança do concurso. Todas as áreas do concurso foram separadas em cinco (5)
grupos para a realização das provas, que ocorrerão ao longo de cinco finais de semana, iniciandose em 18, 19 e 20 de setembro e terminando em 23, 24 e 25 de outubro de 2020, conforme o
Edital Progep/UFMS nº 72, de 24 de agosto de 2020. O local de prova será o Complexo de Salas Multiuso 1 (Em frente ao Teatro Glauce Rocha) na Cidade Universitária, que possui capacidade
total para 1310 pessoas. Os candidatos foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada
sala, de acordo com a área da vaga. Foram destinadas salas para tratamento diferenciado para os
candidatos acima de 60 anos e existem salas sem uso que serão destinadas aos demais candidatos
para os quais for aprovado tratamento diferenciado. Os grupos e suas respectivas distribuições
nas salas são definidos a seguir:
Grupo 1: Provas dias 18, 19 e 20 de setembro
Sala
Coordenação
Sem uso
Sala de Espera (para no máximo 27 pessoas)

Capacidade Candidatos
65
65
90
-

Linguística, Letras e Artes / Letras / Literaturas Estrangeiras
Modernas (Literaturas de Língua Inglesa) [395]

65

9

Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia de Alimentos / Tecnologia
de Alimentos [397]

50

9

50
65
65
65

-

55

7

Sem uso
Sem uso
Sem uso
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Administração de
Empresas [424]
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Ciências Agrárias / Medicina Veterinária / Clínica e Cirurgia Animal
(Oncologia Veterinária) [398]
Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação [418]
Ciências Agrárias / Zootecnia / Genética e Melhoramento dos
Animais Domésticos [399] 1/2
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Ciências Agrárias / Zootecnia / Genética e Melhoramento dos
Animais Domésticos [399] 2/2
Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação
[409]
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sala de espera (para no máximo 15 pessoas)
Sem uso
TOTAL DE CANDIDATOS
Percentual de Utilização do Prédio (somente candidatos)
Percentual de Utilização do Prédio (com equipe do concurso)
Grupo 2: Provas dias 25, 26 e 27 de setembro
Sala
Coordenação
Sem uso
Linguística, Letras e Artes / Linguística [404] 1/2
Linguística, Letras e Artes / Linguística [404] 2/2
Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Ciências Contábeis
[405]
Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Ciências Contábeis
(Economia e Finanças) [406]
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sem uso
Sem uso
Sem uso
Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia de Ecossistemas [413]
1/2
Sem uso
Sem uso
Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia de Ecossistemas [413]
2/2
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sem uso
TOTAL DE CANDIDATOS
Percentual de Utilização do Prédio (somente candidatos)
Percentual de Utilização do Prédio (com equipe do concurso)

65

8

65

7

85

17

65
65

-

85

17

65

20

65
50
65

94
7,18%
9,62%

Capacidade
65
65
90
65

Candidatos
23
14

50

2

50

2

65
65
65
55
65
65

-

85

22

65
65

-

85

22

65
65
50
65

85
6,49%
8,17%

Grupo 3: Provas dias 02, 03 e 04 de outubro
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Banca
Coordenação
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Ciências Humanas / Antropologia / Teoria Antropológica
(Antropologia da Política) [396] 1/2
Ciências Humanas / Antropologia / Teoria Antropológica
(Antropologia da Política) [396] 2/2
Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Ciências Contábeis
[408]
Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica (Saúde da Família)
[423]
Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica (Pediatria) [419]
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica (Homeopatia /
Clínica Médica) [425]
Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica (Homeopatia /
Clínica Médica) [425] Atendimento Diferenciado
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Ciências Biológicas / Botânica / Morfologia Vegetal
(Etnobotânica) [402] 1/2
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Ciências Biológicas / Botânica / Morfologia Vegetal
(Etnobotânica) [402] 2/2
Sem uso
Sem uso
Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Ciências Contábeis
[417]
Sem uso
TOTAL DE CANDIDATOS
Percentual de Utilização do Prédio (somente candidatos)
Percentual de Utilização do Prédio (com equipe do concurso)
Grupo 4: Provas dias 16, 17 e 18 de outubro
Sala
Coordenação
Sem uso
Sala de espera (para no máximo 27 pessoas)
Ciências Humanas / Geografia / Geografia Regional [420]
Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras
Modernas (Língua Inglesa) [403]
Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direito Privado [411]
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Engenharias / Engenharia Química / Processos Industriais de
Engenharia Química [407]
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)

Capacidade Candidatos
65
65
90

22

65

11

50

1

50

6

65
65
65

1
-

55

6

65

1

65
65

-

85

21

65
65

-

85

18

65
65

-

50

1

65

88
6,72%
9,16%

Capacidade
65
65
90
65

Candidatos
14

50

4

50
65

8
-

65

14

65

-
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Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Ciências Contábeis
(Contabilidade Comercial e Setores Específicos) [394]
Ciências da Saúde / Fisioterapia e Terapia Ocupacional [400]
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sala de espera (para no máximo 25 pessoas)
Sem uso
Ciências da Saúde / Enfermagem [416]
Sem uso
Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direito Público [410]
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sem uso
Sem uso
TOTAL DE CANDIDATOS
Percentual de Utilização do Prédio (somente candidatos)
Percentual de Utilização do Prédio (com equipe do concurso)
Grupo 5: Provas dias 23, 24 e 25 de outubro
Sala
Coordenação
Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Meteorologia [401]
Sala de espera (para no máximo 27 pessoas)
Ciências Sociais Aplicadas / Administração [415]
Sala de espera (para no máximo 15 pessoas)
Sala de espera (para no máximo 15 pessoas)
Ciências Biológicas / Genética / Genética Molecular e de
Microorganismos [414] 1/2
Ciências Biológicas / Genética / Genética Molecular e de
Microorganismos [414] 2/2
Sem uso
Sem uso
Sem uso
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direitos Especiais [421]
Sem uso
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Multidisciplinar / Ensino [422]
Multidisciplinar / Ensino [422] Atendimento Diferenciado
Sala de espera (para no máximo 19 pessoas)
Sem uso
Sem uso
TOTAL DE CANDIDATOS
Percentual de Utilização do Prédio (somente candidatos)
Percentual de Utilização do Prédio (com equipe do concurso)

55

5

65
65
85
65
65
85
65
65
50
65

12
14
15
86
6,57%
9,24%

Capacidade Candidatos
65
8
90
65
8
50
50
65

15

65

16

65
55
65
65
85
65
65
85
65
65
50
65

22
18
1
88
6,72%
8,55%
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