ESTADO DO ACRE
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PGE/AC Nº 5.1
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ACRE, no uso de suas
atribuições legais etc.
FAZ SABER:
E torna público, para conhecimento dos interessados, as seguintes
alterações no Regulamento do V Concurso Público de Provas e Títulos
para Provimento de Cargos na Classe Inicial da Carreira de Procurador do
Estado do Acre – Edital de abertura de Concurso Público nº 005/PGE/AC.
Art. 1º Os artigos 7º, 21, 41, 46 e 64 do Regulamento do V Concurso
Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos na Classe Inicial
da Carreira de Procurador do Estado do Acre, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 7º ...........................................................................................................
§ 1º Não poderão participar ainda da Comissão como titular ou suplente,
nem como membros da Equipe ou Banca Examinadora da FMP –
Concursos, responsável pela execução do concurso, professores de cursos
preparatórios para concursos públicos que tenham ministrado respectivas
aulas desde os doze meses anteriores à publicação do Edital de abertura
do Concurso até a sua homologação final.
§ 2º Os candidatos poderão impugnar a composição da Comissão do
Concurso e da Equipe ou Banca Examinadora da FMP – Concursos,
responsável pela execução do concurso, com fundamento na disposição
do caput e § 1º deste artigo, a qualquer tempo, desde que demonstrem os
respectivos impedimentos.
Art. 21. Serão admitidos à inscrição definitiva e habilitados à quarta etapa
(prova oral) os candidatos aprovados nas 15 (quinze) primeiras colocações
dentre os candidatos não portadores de deficiência, e nas 2 (duas)
primeiras colocações, exclusivamente dentre os candidatos portadores de
deficiência, considerando para tanto a média obtida no somatório das
provas da segunda e terceira etapas (provas discursiva e prática) do
concurso, que atendam aos requisitos do § 1º deste artigo.
........................................................................................................................
§ 2º Obedecido ao disposto no caput e § 1º deste artigo, os candidatos
empatados na 15ª colocação dentre os candidatos não portadores de
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deficiência, e na 2ª segunda colocação, dentre os candidatos portadores
de deficiência, também serão admitidos à inscrição definitiva e habilitados
à quarta etapa (prova oral).
Art. 41. A prova objetiva da 1ª etapa terá valor total de 100 (cem) pontos,
considerando-se aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50
(cinquenta) pontos, e que estiver classificado nas 100 (cem) primeiras
colocações, dentre os candidatos não portadores de deficiência, e nas 10
(dez) primeiras colocações, exclusivamente dentre os candidatos
portadores de deficiência.
........................................................................................................................
§ 3º Obedecido ao disposto neste artigo, os candidatos empatados na 100ª
colocação, dentre os candidatos não portadores de deficiência, e na 10ª
colocação, dentre os candidatos portadores de deficiência, serão admitidos
à prova seguinte.
Art. 46. ...........................................................................................................
........................................................................................................................
II – esteja classificado nas 15 (quinze) primeiras colocações, dentre os
candidatos não portadores de deficiência, e nas 2 (duas) primeiras
colocações, exclusivamente dentre os candidatos portadores de
deficiência, considerando para tanto a média obtida entre a soma das
notas da 2ª e 3ª etapas, dividindo-se o resultado por dois.
Parágrafo único. Obedecido ao disposto neste artigo, os candidatos
empatados na 15ª colocação dentre os candidatos não portadores de
deficiência, e na 2ª segunda colocação, dentre os candidatos portadores
de deficiência, serão admitidos às etapas seguintes.
Art. 64. ...........................................................................................................
Parágrafo único. Quando da nomeação serão chamados os candidatos
aprovados das duas listas (geral e portadores de deficiência), de maneira
sequencial e alternada, iniciando-se com o primeiro candidato da lista dos
aprovados não portadores de deficiência, observando o quantitativo e a
destinação de vagas previstos no art. 2º deste Regulamento.”
Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 25 de janeiro de 2012.
RODRIGO FERNANDES DAS NEVES
Procurador-Geral do Estado do Acre
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