
PLANO DE BIOSSEGURANÇA COMPLEMENTAR PARA O CONCURSO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
DA FACULDADE DE MEDICINA – UFMG - ÁREA ANATOMIA HUMANA 

Edital nº 10, de 15 de janeiro de 2020, publicado no DOU em 17 de janeiro de 2020, 
retificado pelos Editais nº 39, de 24 de janeiro de 2020, publicado no DOU de 29 de janeiro 
de 2020, e nº 190, de 13 de março de 2020, publicado no DOU de 16 de março de 2020, e 
suspenso pela Portaria nº 1952, de 23 de março de 2020, publicada no DOU em 27 de março 
de 2020 e pelo edital de retomada do Concurso, Edital nº 1.199, de 3 de agosto de 2021, 
publicado no DOU em 6 de agosto de 2021. 

1. O Plano de biossegurança para concursos na Faculdade de Medicina/UFMG baseia-
se: 

No plano para o retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo remoto da 
UFMG e nas recomendações do Protocolo de biossegurança, adequação do espaço físico e 
monitoramento da COVID-19 da UFMG, ambos disponíveis no site 
 https://ufmg.br/coronavirus. 

2. Plano de biossegurança para a Prova Prática: 

Prova Prática:  

Será realizada no Laboratório de Anatomia e no Laboratório de Técnicas Cirúrgicas no 
subsolo da Faculdade de Medicina seguindo protocolo de Biossegurança do Concurso 
e da Faculdade de Medicina da UFMG: 

i. Orientações específicas para a prova prática: 

   Diante da determinação de distanciamento social durante a pandemia do Covid-
19 (Coronavírus) e para garantir a segurança dos candidatos e Comissão 
Examinadora, será exigido o uso de máscara durante toda a realização da prova 
prática (confinamento e prova propriamente dita). Os candidatos deverão se 
apresentar todos no mesmo horário e permanecerão confinados dentro da 
sala S146 no Subsolo da Faculdade de Medicina, com distanciamento entre os 
candidatos de no mínimo 2 metros. Será disponibilizado para realização da 
prova prática: álcool 70% para higienização das mãos e luvas de procedimento 
nos tamanhos P, M e G. O candidato deverá trazer jaleco de pano com mangas 
longas e óculos de proteção individual. 

ii. Prova Prática: 
A Prova Prática será composta por 2 etapas:  
1ª etapa: Prova de dissecação no Laboratório de Técnicas Cirúrgicas 
2ª etapa: Prova de identificação de estruturas anatômicas no Laboratório de 
Anatomia Humana. 
 
Os candidatos confinados na sala S146 serão conduzidos um a um para o 
Laboratório de Técnicas Cirúrgicas para a 1ª etapa. 
 
No laboratório de Técnicas Cirúrgicas permanecerão quatro pessoas, seguindo o 
distanciamento de segurança, sendo dois professores, um técnico e o candidato. 
Serão disponibilizados kits desinfetados de dissecação completos para realização da 
prova. É facultado ao candidato levar seu próprio kit de dissecação. 

https://ufmg.br/coronavirus


A realização da prova prática será acompanhada pelo pessoal de apoio 
operacional do Concurso.  

    Ao terminar a prova de dissecação, o candidato será direcionado pela equipe 
de apoio para a sala S129 - Laboratório de Anatomia Humana- para a 2ª etapa. 
Nesse laboratório comporta até 22 pessoas, mantendo-se a distância de 
segurança e permanecerão dois fiscais (equipe de apoio e/ou membros da 
banca), além de até 5 candidatos simultaneamente. À medida que estiverem 
presentes os cinco primeiros candidatos na sala S129, somente será permitida 
a entrada de um candidato posterior, quando um dos 5 candidatos já presentes 
no laboratório tiver terminado a prova e saído do local.  Serão cronometrados 
3 minutos de permanência do candidato em cada bancada. 

    A duração da prova prática poderá exceder o tempo estabelecido no edital de 
abertura, em função do número de candidatos inscritos e das novas regras de 
biossegurança em função da pandemia do Covid-19. 

 

iii. Sigilo da prova: 
1. Assim que o candidato terminar a prova prática, o candidato será 
orientado para o local que ele deverá se dirigir. 
2. Enquanto os candidatos estiverem confinados, os mesmos deverão 
manter os celulares desligados e todos os seus pertences guardados dentro de 
um saco plástico devidamente identificados e lacrado que será disponibilizado 
a cada um. Ao final da prova prática este saco com os pertences será devolvido 
ao candidato. 

 

o DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O público externo que quiser assistir as sessões públicas presencialmente na unidade, 
deverão manifestar o interesse antecipadamente, mediante envio de e-mail para o 
endereço eletrônico: ima@medicina.ufmg.br até 5 dias antes do início do concurso. 
As vagas serão limitadas, de acordo com a capacidade do local, seguindo todas as 
medidas de segurança descritas no Protocolo de Biossegurança.  
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