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ADITIVO Nº 03/2021 DO EDITAL 001/2021 DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 
DA HIPÓTESE DO NÃO COMPARECIMENTO POR DIAGNÓSTICO DE COVID-19 

 

A Prefeitura de União-PI através da Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo 

Público Simplificado- cadastro de reserva para professores, instituída pela portaria n° 111/2021, torna 

público o aditivo da hipótese do não comparecimento do candidato para a 2ª ETAPA –PROVA 

DIDÁTICA- por diagnóstico ou orientação médica de estar com suspeita de COVID-19, publica as 

seguintes orientações: 

 

1. O candidato que for diagnosticado com COVID-19 deverá solicitar que a prova didática seja 

realizada online.  

1.1.  A realização da prova didática para o candidato com COVID-19 se dará através de uma plataforma 

escolhida pela banca avaliadora; 

1.2. Como a prova Didática será online, o candidato deverá ministrar a aula sem máscara para uma 

melhor visualização da banca avaliadora; 

1.3. Não será permitido outras pessoas junto ao candidato; 

1.4. É de responsabilidade do candidato a escolha de uma internet que permita uma transmissão sem 

falhas na apresentação. 

2. O candidato deve fazer a solicitação de realização da prova didática online com 24 horas de 

antecedência, através do e-mail seletivouniaoeducacao2021@hotmail.com 

2.1. Na solicitação, o candidato deverá encaminhar um pdf do resultado do teste de Covid, ou laudo 

médico assinado e carimbado confirmando o resultado e/ou prescrevendo sobre a necessidade de 

isolamento social. 

3. O candidato que testar positivo, ou estiver em observação de suspeita de COVID-19 e que comparecer 

ao local da PROVA DIDÁTICA, poderá responder, caso seja denunciado por outras pessoas com as 

legislações pertinentes e exclusão do certame. 

4. Por fim, reiteramos a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual nos espaços 

públicos, locais de realização da prova.  

  União, 31 de maio de 2021. 
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