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PROCESSO SELETIVO 2022
Local de Prova
A Prova Escrita em Ciências Ambientais (FASE II), será realizada no Câmpus Universitário de
Sinop: Bloco 2: Xingu, Auditório do Programa em Ciências Ambientais (auditório 3), com início às 8
(oito) horas e com duração máxima de 4 (quatro) horas. O horário limite para ingresso de candidatos à sala
de prova será às 07h50 (sete horas e cinquenta minutos) e não será permitida a entrada de pessoas estranhas
ao processo. A Prova escrita de Língua Estrangeira (Inglês, FASE III), será realizada no local informado
na fase II, com início às 14h00 e duração máxima de 2 (duas) horas. O horário limite para ingresso de
candidatos à sala de prova será às 13h50.



Medidas de Prevenção a Transmissão da Covid-19
Fica proibida a entrada do participante no local de provas sem a máscara de proteção contra a
Covid-19.



O participante não poderá permanecer no local de provas sem máscara de proteção facial.



Durante a identificação, será necessária a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou
fornecido pelo aplicador, antes de entrar na sala de provas.



A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de provas.
Será permitido que o participante leve máscara reserva para troca durante a aplicação.



O descarte da máscara de proteção contra a Covid-19, durante a aplicação do exame, deve ser
feito pelo participante de forma segura, nas lixeiras do local de provas.



A ida ao banheiro será permitida desde que o participante seja acompanhado pelo fiscal,
respeitando a distância prevista nos protocolos de proteção contra a Covid-19.



As mãos deverão ser higienizadas ao entrar e sair do banheiro, e durante toda a aplicação do
exame.
O participante que não utilizar a máscara cobrindo totalmente o nariz e a boca, desde sua entrada
até sua saída do local de provas, ou recusar-se, injustificadamente, a respeitar os protocolos de
proteção contra a Covid-19, a qualquer momento, será eliminado do processo seletivo.
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