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(Publicado no Diário Oficial da União nº 35, de 18/02/2022, Seção 3, página 70)

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (DDP) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), no uso de suas atribuições e
considerando o contexto do estado de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); o agravamento do quadro
epidemiológico, com intensificação do contágio e a ação da variante Ômicron; a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme ADPF 756 TPI-12, que confirma a
autonomia das Instituições Federais de Ensino (IFEs) em estabelecer condições de
segurança sanitária no âmbito de suas atividades; a Portaria Normativa nº
422/2022/GR, de 4 de fevereiro de 2022, e enquanto perdurar os procedimentos de
biossegurança definidos em Guia de Biossegurança da UFSC, torna público os
procedimentos complementares de biossegurança para os concursos públicos regidos
pelo Edital nº 075/2022/DDP, Publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº 181, de
23/09/2021, Seção 3, página 87, e pelo Edital nº 087/2022/DDP, publicado no DOU nº
218, de 22/11/2021, Seção 3, página 119.
1 O candidato e demais envolvidos na realização dos concursos públicos regidos pelos
Editais nº 075 e 087/2021/DDP deverão observar as orientações do Guia de
Biossegurança da UFSC e
demais alterações, disponível
no
site
https://coronavirus.ufsc.br, além dos procedimentos definidos neste Edital
Complementar.
2 Estará impedido de realizar a etapa e será eliminado do concurso o candidato que se
recusar a cumprir os procedimentos estabelecidos neste Edital Complementar e nos
procedimentos definidos no Guia de Biossegurança da UFSC, conforme determina o
item 7.11.1 do Edital nº 075/2021/DDP e o item 8.8.1 do Edital nº 087/2021/DDP.
3 É obrigatório o uso de máscara para acesso e permanência nas edificações da UFSC
pelos candidatos e demais envolvidos na realização do concurso.
3.1 Não será permitido ao candidato e demais envolvidos na realização do concurso
retirar a máscara durante a execução das etapas do concurso.
4 O candidato deverá apresentar o comprovante de vacinação ou resultado do exame
RTPCR negativo, ou outro teste aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), realizado nas últimas 72 (setenta e duas) horas da data da primeira etapa do
concurso.

4.1 O candidato, que não apresentar o comprovante de vacinação, deverá apresentar
novo resultado de exame negativo na frequência de 5 (cinco) dias úteis, quando o
concurso se estender por mais de 5 (cinco) dias, conforme cronograma de provas.
5 A presença do candidato nas etapas do concurso implicará no conhecimento e na
tácita aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital, dos editais
complementares que porventura venham a ser publicados, da RN nº 34/CUn/2013 do
Conselho Universitário e do Guia da Biossegurança da UFSC expedientes dos quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento.
6 Os casos omissos serão analisados pelo(a) Diretor(a) do Departamento de
Desenvolvimento de Pessoas em consonância com as regras sanitárias vigentes.

Florianópolis, 17 de fevereiro de 2022.
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