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FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE CONCURSOS 

PÚBLICOS 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 056/2021 

A FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE, representada pela Comissão de 

Planejamento e Coordenação de Concursos Públicos – CPCC, torna público a 

lista de COLABORADORES DESISTENTES E SEUS RESPECTIVOS 

SUBSTITUTOS selecionados para prestação de serviço eventual, sem vínculo 

empregatício, para as funções de fiscal de aplicação de prova (sala, corredores, 

portaria e banheiros), fiscal de aplicação de prova especial (para assistência aos 

candidatos com deficiência) e de chefe de fiscais, para atuar na aplicação das 

provas do Concurso Público para provimento dos cargos de Técnico-

administrativo em Educação da Universidade Federal Rural do SemiÁrido – 

UFERSA. Segue abaixo as orientações e listagem. 

1.1 O colaborador selecionado que, no dia da prova ou da reunião de 

treinamento, apresentar sintomas, caracterizando caso suspeito ou que tiver 

testado positivo para a Covid-19, não deve dirigir-se ao local de prova, devendo 

haver comunicação de tal situação à equipe responsável pela seleção.  

1.2 O colaborador deverá ter disponibilidade de tempo para participar da 

reunião de treinamento, que, por motivo de força maior, ocorrerá no dia 

31/10/2021 (domingo), no endereço Av. Francisco Mota, 572, Bairro 

Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN - CEP: 59.625-900 Campus UFERSA 

PRÉDIO DA PROEC - AUDITÓRIO DA PROEC.1.3 O colaborador, caso 

selecionado, deverá participar da reunião de treinamento para aplicação da 

prova, sob pena de ser substituído.  

1.3 O colaborador deverá ter disponibilidade de comparecer no dia de 

realização dos certames (07/11/2021 e 05/12/2021) no endereço: Av. 



 

 

Av. Francisco Mota, 572, Campus UFERSA, Bairro: Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN - CEP: 59.625-900 
Fone/Fax (84) 3312-0503 – E-mail: fgd@fgduque.org.br 
CNPJ: 08.350.241/0001-72 – Insc. Municipal: 006.299-5 – Insc. Estadual: Isenta 
Utilidade Pública: Lei Municipal no 1.538/01 e Lei Estadual no 7.982/01 
Fundação de Apoio à Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 
Registro de Credenciamento MEC/MCT no 032/2018, em 20/03/2018.   

Francisco Mota, 572, Bairro Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN - CEP: 

59.625-900 Campus UFERSA 

1.4 O colaborador, caso selecionado, deverá participar da reunião de 

treinamento para aplicação da prova, sob pena de ser substituído. 

1.5 É obrigatório o uso de máscara durante a reunião de treinamento, bem como 

a utilização de álcool 70% ao adentrar o local.  

1.6 A Instituição substituirá o colaborador selecionado que faltar ou se atrasar a 

reunião de treinamento em tempo superior a 15 minutos.  

1.7 O Processo Seletivo Concurso Público Edital 056/2021será realizado em um 

único turno (vespertino), sendo que o horário previsto para a atividade dos 

colaboradores será de 10:30h às 18h30min. O colaborador selecionado deverá 

permanecer no local de aplicação de prova durante todo o período de aplicação.  

1.8 A Instituição não se responsabilizará pela alimentação dos colaboradores 

durante o período de aplicação de provas.  

1.9 Durante todo o período de atividade o colaborador deverá fazer uso de 

máscara de proteção, que deverá cobrir totalmente a boca e o nariz.  

1.10 Os colaboradores selecionados para aplicação terão um prazo de até 01 

(um) dia útil após a divulgação do resultado da seleção para informar eventual 

desistência de participação no certame.  

2 DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19  

2.1 Toda a equipe de colaboradores responsáveis pela aplicação das provas 

utilizará, obrigatoriamente: máscaras e álcool 70% (setenta por cento). 

2.2 Todos os colaboradores responsáveis pela aplicação da prova terão sua 

temperatura corporal aferida ao chegarem ao local de prova e aqueles que 
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apresentarem temperatura corporal igual ou superior a 37,8º graus centígrados 

serão dispensados, sem direito a remuneração.  

2.3 Todo o material de suporte de aplicação de provas será organizado em 

embalagens higienizadas e com o mínimo de manipulação humana possível, de 

modo a evitar contaminação pela Covid-19.  

2.4 Os fiscais de sala farão a higienização constante das mãos com álcool 70% 

(setenta por cento). 

2.5 Os fiscais de banheiro deverão orientar os candidatos que utilizarem o 

banheiro a fazer a higienização das mãos.  

2.6 A Fundação Guimarães Duque disponibilizará álcool 70% em todo o espaço 

de realização do certame, sendo: entrada do prédio, sala de aplicação da prova, 

corredores do local de prova, salas destinadas ao uso pela equipe de 

colaboradores, e outros locais que entender ser necessário.  

2.7 A equipe responsável pela limpeza dos locais de prova utilizarão EPIs 

apropriados.  

2.8 Outras orientações serão repassadas durante a reunião de treinamento, que 

observará as medidas de distanciamento e maior ventilação do local.  

         

Mossoró-RN, 27 de Outubro de 2021 

 

 

Comissão de Planejamento e Coordenação do  

Concurso Edital nº 056/2021 
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COLABORADORES DESISTENTES E SEUS RESPECTIVOS SUBSTITUTOS 

SELECIONADOS PARA DESEMPENHAR 

AS ATIVIDADES DE FISCAIS DE PROVA 

 

 Colaborador Desistente  Colaborador Substituto Função pré-
selecionada* 

1.  TAMAIARA  DOS SANTOS 
CASTRO     

RODRIGO JOSÉ 
FERNANDES DE BARROS 

Fiscal de aplicação de 
prova 

2.  JOANA ALICE GALDINO DE 
SOUZA 

BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA Fiscal de aplicação de 
prova  

3.  HÉVILA SEFORA DANTAS CIBELE DOS SANTOS 
BORGES 

Fiscal de aplicação de 
prova  

4.  ZOROASTRO TORRES VILLAR SÉRVULO EDUARDO 
SOARES DANTAS 

Fiscal de aplicação de 
prova  

5.  MILKIA JANNE CÂMARA 
MARINHO 

DANYELLE TERCIANE 
MEDEIROS 

Fiscal de aplicação de 
prova  

6.  LAYANE ACADIAS ALVES 
BRASILIO PADRE 

JADSON JÁCOME DA SILVA Fiscal de aplicação de 
prova  

*A função atribuída ao colaborador no presente Edital poderá ser alterada a 

critério do Chefe de Unidade/Setorial, de acordo com eventual necessidade 

identificada, para o bom andamento do certame. 
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