ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Colégio de Procuradores de Justiça
RESOLUÇÃO Nº 011/20121
REGULAMENTO

DO

CONCURSO

PARA

SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ACRE

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, no exercício das atribuições
previstas no art. 10, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 08, de 18 de julho
de 1983, RESOLVE expedir o seguinte Regulamento para o concurso de servidores
do Ministério Público do Estado do Acre.
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. O ingresso de servidores no Ministério Público do
Estado do Acre far-se-á mediante concurso público de provas, realizado na forma da
Lei, do presente Regulamento e do edital respectivo.
Art. 2º. O concurso será de provas objetivas e de redação
e terá o prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da sua homologação,
prorrogável uma vez por igual período.
Art. 3º. O concurso visa ao provimento de 150 (cento e
cinquenta) vagas de Analista, além de formação de cadastro de reserva de mais 50
(cinquenta) vagas.
§ 1º. Das vagas existentes, 10% (dez por cento) serão
reservadas às pessoas portadoras de deficiência física, nos termos da Lei
Complementar Estadual nº 39, de 29 de dezembro de 1993, do Decreto nº 3.298, de
20 de dezembro de 1999, bem como da Resolução nº 81, de 31 de janeiro de 2012,
do Conselho Nacional do Ministério Público.
§ 2º. Se não houver candidatos deficientes inscritos ou
aprovados, os cargos serão passíveis de preenchimento pelos demais candidatos.
§ 3º. As vagas referidas no caput deste dispositivo com
suas respectivas áreas de atividades e especialidades serão definidas e alocadas
pela Administração Superior do Ministério Público de acordo com a necessidade
institucional, e previstas no edital do certame.
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CAPÍTULO II - DA COMISSÃO DE CONCURSO
Art. 4º. A Comissão de Concurso, com a atribuição de
realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira de servidor, será integrada
pelo Procurador-Geral de Justiça, que a presidirá, por 2 (dois) membros do
Ministério Público do Estado do Acre, indicados pelo Conselho Superior da
Instituição, dentre Procuradores de Justiça ou Promotores de Justiça de Entrância
Final e por 3 (três) servidores do quadro efetivo do Ministério Público do Estado do
Acre e seus respectivos suplentes.
Parágrafo único. Será considerado impedido o membro da
Comissão de Concurso e demais partícipes de qualquer fase do concurso que
tenham, entre os candidatos inscritos, cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim,
em linha reta ou colateral até o terceiro grau.
Art. 5º. O Secretário do Concurso e da Comissão de
Concurso será designado pelo Presidente da Comissão entre os servidores
indicados na forma prevista no artigo anterior, cabendo-lhe a direção executiva de
todos os trabalhos burocráticos.
Art. 6º. A Comissão de Concurso reunir-se-á com a
presença da maioria absoluta dos seus membros, sendo as suas deliberações
tomadas pelo voto da maioria dos presentes, tendo o Presidente o voto de membro
e de qualidade, lavrando-se, em livro próprio, as atas de suas reuniões, que serão
assinadas por todos os membros presentes.
§ 1º. Compete à Comissão de Concurso, logo que
constituída, deliberar sobre tudo o que se fizer necessário para a execução de seus
trabalhos, iniciando pela elaboração do calendário de suas atividades, com as datas
dos atos e das provas do concurso.
§ 2º. O Procurador-Geral de Justiça poderá dispensar de
suas atribuições normais os integrantes da Comissão.
CAPÍTULO III - DOS REQUISITOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS
Art. 7º. São requisitos para o ingresso na carreira:
I – nacionalidade brasileira;
II – gozo dos direitos políticos;
III – quitação com as obrigações militares e eleitorais;
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IV – nível de escolaridade exigido para o exercício do
cargo;
V – idade mínima de dezoito anos;
VI – aptidão física e mental, devidamente comprovada
mediante laudo expedido por Junta Médica Oficial,
VII – prévia aprovação em concurso público.
Parágrafo Único. Os requisitos deste artigo serão
comprovados por ocasião da posse.
CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES
Art. 8º. A inscrição do candidato implicará o
conhecimento das presentes disposições e a tácita aceitação das condições do
Concurso, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções
específicas para a realização do Concurso, acerca das quais não poderá alegar
desconhecimento.
Art. 9º. Objetivando evitar ônus desnecessário, o
candidato deverá recolher o valor da taxa de inscrição somente após tomar
conhecimento de todos os requisitos e condições exigidas para o Concurso.
Art. 10º. A inscrição no Concurso será efetuada
exclusivamente via Internet, em data e horários fixados no edital do concurso.
Art. 11. Não se exigirá do candidato, no ato da inscrição,
a apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos, sendo de
sua exclusiva responsabilidade o atendimento das condições e a veracidade dos
dados informados, sob as penas da lei.
Art. 12. O descumprimento das instruções para inscrição
implicará a sua não consolidação.
Art. 13. O candidato que preencher os requisitos da Lei
Ordinária Estadual no 1.230, de 27 de junho de 1997, deverá pleitear na inscrição
preliminar a isenção de pagamento da taxa de inscrição, instruindo o pedido com os
seguintes documentos:
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I. Certidão Negativa expedida pela Secretaria de Estado
de Gestão Administrativa - SGA, dando conta de que o candidato não possui vínculo
empregatício com o Governo do Estado do Acre;
II. Certidão Negativa expedida pela Secretaria Municipal
de Administração da Prefeitura Municipal de Rio Branco ou do Município no qual
resida, dando conta de que o candidato não possui vínculo empregatício municipal.
III. Declaração firmada sob as penalidades da lei, dando
conta de que não exerce atividade laborativa informal, cujo rendimento líquido
ultrapasse o montante de 01 (um) salário mínimo vigente.
IV. Fotocópia simples do documento de Identidade e CPF.
§1º. As informações prestadas no formulário, bem como a
documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato,
respondendo, inclusive, penalmente por qualquer falsidade, nos termos do art. 299 e
304, ambos do Código Penal.
§2º. Não será concedida isenção de pagamento de taxa
de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c)
documentação incompleta;

pleitear

a

isenção,

instruindo

o

pedido

com

§3º. O candidato que tiver o seu requerimento de isenção
de taxa indeferido terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do Estado do Acre, para, tendo interesse no Concurso, fazer
o recolhimento da respectiva taxa, sob pena de ser automaticamente cancelada a
sua inscrição provisória.
Art. 14. O comprovante de inscrição provisória ou o
comprovante de pagamento da taxa de inscrição provisória deverá ser mantido em
poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas.
CAPÍTULO V - DA INSCRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA
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Art. 15. Às pessoas portadoras de deficiência que
pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do
artigo 37 da Constituição Federal e do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro
de 1999, e suas alterações, é assegurado o direito de inscrição para o cargo deste
Concurso, desde que as deficiências não sejam incompatíveis com o exercício das
atribuições do cargo.
Art. 16. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência
aquelas que se enquadram nas categorias mencionadas no artigo 4º do Decreto
Federal nº 3.298/1999 e suas alterações.
Art. 17. Aos candidatos portadores de deficiência serão
reservados 10% (dez por cento) do número de vagas e, em caso de fração, será
arredondado para o número inteiro imediato, garantidas as condições especiais
necessárias a sua participação no certame; sendo de responsabilidade do candidato
trazer os instrumentos e equipamentos necessários à feitura das provas,
previamente autorizados.
§ 1º Não havendo candidato portador de deficiência
inscrito ou aprovado, as vagas ficarão liberadas para os demais candidatos.
§ 2º Os portadores de deficiência, ressalvadas as
disposições especiais desse Capítulo, participarão do Concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao horário de início, ao
local de aplicação, ao conteúdo e à avaliação das provas; aos critérios de
aprovação, ao posicionamento na classificação geral para fins de escolha das vagas
de lotação e de antiguidade na carreira e a todas as demais normas de regência do
Concurso.
§ 3º Os candidatos portadores de deficiência, para se
beneficiarem da reserva de que cuida o caput deste artigo, devem juntar,
obrigatoriamente, ao requerimento de inscrição preliminar relatório médico
detalhado, conforme descrito no artigo 18 desta resolução, bem como indicar, se
necessário, o tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas,
observado o disposto no caput deste artigo.
§ 4º Na falta do relatório médico ou não contendo este as
informações do parágrafo anterior, o requerimento de inscrição será processado
como de candidato não portador de deficiência, mesmo que declarada tal condição.
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§ 5º Os candidatos cuja deficiência, pela natureza das
dificuldades dela resultantes, justifique a ampliação do tempo de duração das provas
deverão, no ato da inscrição, formular, juntando parecer de médico especialista na
deficiência, requerimento que será apreciado.
§ 6º Os candidatos portadores de deficiência concorrerão
a todas as vagas oferecidas, somente se utilizando das vagas reservadas quando,
tendo sido aprovados, for insuficiente a classificação obtida no quadro geral de
candidatos para habilitá-los à nomeação.
Art. 18. O candidato que declarar, quando de sua
inscrição, ser portador de deficiência apresentará o relatório médico detalhado,
original e expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do término
das inscrições, que contenha o tipo e o grau ou nível da deficiência de que é
portador, com a respectiva descrição e enquadramento na Classificação
Internacional de Doenças (CID), e a sua provável causa ou origem. Ao Laudo
Médico deverão ser anexadas as seguintes informações: nome completo, número do
documento de identidade (RG), número do CPF, e-mail e número do telefone para
contato. Para comprovação do cumprimento do prazo valerá a data da postagem.
Art. 19. O candidato portador de deficiência, caso
necessite de algum atendimento e/ou condição especial para a realização da prova,
deverá solicitá-lo nos termos do edital.
Art. 20. Os candidatos que não atenderem ao disposto no
artigo 16, não terão o atendimento e/ou condição especial para a realização das
provas.
Art. 21. O atendimento às condições solicitadas ficará
sujeito à análise, nos termos do edital, da legalidade, viabilidade e razoabilidade do
pedido.
Art. 22. O candidato que solicitar prova especial ampliada
deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova ampliada, entre 18, 24 ou 28. Não
havendo indicação do tamanho da fonte, a prova será confeccionada em fonte
padrão dos demais candidatos.
Art. 23. O laudo médico de que trata o § 3º do artigo 17,
apresentado pelo candidato terá validade somente para fins de inscrição deste
Concurso Público e não será devolvido.
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Art. 24. Após a investidura do candidato, a deficiência não
poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria.
CAPÍTULO VI - DA PROVA OBJETIVA
Art. 25. A prova objetiva será realizada nas cidades de
Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Feijó, devendo o
candidato fazer opção de local de realização da prova no momento da inscrição.
Art. 26. A prova objetiva será de caráter eliminatório, com
duração de 5 (cinco) horas, e constará de 80 (oitenta) questões objetivas e prova de
redação. As questões objetivas serão de múltipla escolha, cada uma com cinco
alternativas, sendo somente uma delas correta, as quais versarão sobre as
disciplinas pelo edital do concurso.
Art. 27. Referentemente à prova objetiva, os candidatos
entregarão, tão somente, o cartão resposta para avaliação mediante leitura óptica.
Art. 28. O conteúdo programático do Concurso será
especificado no Edital.
Art. 29. Para ser admitido às provas do Concurso, o
candidato deverá exibir documento de identidade com fotografia recente e recibo de
inscrição, ou boleto de pagamento da inscrição, em local e hora previamente
determinados com, no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência, munidos de caneta
esferográfica em material transparente de cor preta ou azul.
Art. 30. A falta de identificação ou o não comparecimento
pontual a qualquer uma das provas ou exame importará na eliminação do candidato.
Art. 31. Durante a realização da prova, sob pena de
exclusão do certame, é vedado ao candidato:
I – dirigir-se aos membros da Comissão de Concurso ou
aos integrantes da Equipe de Fiscalização, bem como a qualquer outra pessoa, para
pedir esclarecimentos sobre as questões formuladas ou a respeito da inteligência de
seu enunciado ou, ainda, sobre a forma de respondê-las;
II – ausentar-se do recinto, a não ser acompanhado de
fiscal;
III – entregar a prova além do limite de tempo fixado para
sua realização; e
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IV – desrespeitar membros da Comissão de Concurso ou
da Equipe de Fiscalização, assim como proceder de forma incompatível com as
normas de civilidade.
§ 1º A ocorrência de qualquer dos fatos indicados nos
incisos deste artigo será consignada, na hipótese da prova objetiva, em relatório, ou
no próprio papel da prova de redação, com apreensão dos elementos de evidência
material, se for o caso.
§ 2º Quando da ocorrência não resultar evidência
material, serão os fatos consignados no relatório respectivo, se verificados no curso
da prova; ou em ata de reunião da Comissão de Concurso, se verificados fora do ato
de realização das provas.
§ 3º No curso das provas, os membros da Comissão de
Concurso manterão inspeção e controle contínuos, nos termos do edital.
§ 4º Deverão permanecer nas respectivas salas no
mínimo 2 (dois) candidatos, até que a última prova seja entregue.
§ 5º As notas serão graduadas de zero a dez, usando-se
os decimais até centésimos para valoração, vedado o arredondamento de notas e
médias, inclusive da média final.
§ 6º Durante a prova, não será permitido o uso de
corretivos de nenhuma espécie. Não será permitida também qualquer espécie de
consulta, ou comunicação entre os candidatos, nem posse ou uso de qualquer tipo
de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros
equipamentos similares), bem como protetores auriculares, livros, códigos, manuais,
impressos ou quaisquer anotações.
Art. 32. O gabarito da prova objetiva será divulgado pela
Comissão de Concurso 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prova objetiva
e da redação, mediante publicação na home page do Ministério Público do Estado
do Acre.
Art. 33. A contar da publicação do gabarito, o candidato,
diretamente ou por intermédio de procurador habilitado com poderes específicos,
terá o prazo de 05 (cinco) dias para recorrer do gabarito das questões, devendo o
recurso ser encaminhado na forma e nos termos constantes do edital.
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§ 1º O pedido deverá ser instruído com as razões da
revisão, contendo obrigatoriamente breve relato, motivação e a parte dispositiva, sob
pena de não conhecimento.
§ 2º A questão anulada pela Comissão de Concurso terá
seu respectivo ponto atribuído a todos os candidatos, indistintamente.
Art. 34.
Na prova objetiva, serão considerados
classificados os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 60 %
(sessenta por cento) das questões formuladas.
Art. 35. Julgados os pedidos de revisão do gabarito,
apurados os resultados e identificados os candidatos classificados, será corrigida a
prova de redação e publicado o resultado da prova objetiva, que será publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Estado do Acre.
Art. 36. A prova de redação será aplicada a todos os
candidatos e somente serão corrigidas as redações dos candidatos com
classificação expressa nos termos do Edital.
Art. 37. Na prova objetiva, os candidatos, conforme o
cargo, serão examinados de acordo com as disciplinas e conteúdo programático
especificados no Edital.
CAPÍTULO VII - DA PROVA DE REDAÇÃO
Art. 38. A prova de redação, de caráter eliminatório, será
realizada no mesmo horário, dia e local em que ocorrerá a prova objetiva e versará
sobre tema da atualidade.
Art. 39. A prova de redação terá suas regras definidas
pelo Edital.
Art. 40. Na prova de redação, será apresentada uma
única proposta a respeito da qual o candidato deverá desenvolver a redação.
Art. 41. Na avaliação da Prova de Redação serão
considerados, para atribuição dos pontos, os seguintes aspectos:
I - Conteúdo - até 3 (três) pontos:
a) perspectiva adotada no tratamento do tema;
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b) capacidade de análise e senso crítico em
relação ao tema proposto;
c) consistência
coerência no seu encadeamento.

dos

argumentos,

clareza

e

II - A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso
ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ ou
colagem de textos e de questões apresentadas na prova.
III - Estrutura – até 3 (três) pontos:
a) respeito ao gênero solicitado;
b) progressão textual e encadeamento de idéias;
c) articulação de frases e parágrafos (coesão textual).
IV - Expressão – até 4 (quatro) pontos:
V - A avaliação da expressão não será feita de modo
estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o
conteúdo desenvolvido. A perda dos pontos previstos dependerá, portanto, do
comprometimento gerado pelas incorreções no desenvolvimento do texto. A
avaliação será feita considerando-se:
a) desempenho linguístico de acordo com o nível de
conhecimento exigido;
b) adequação do nível de linguagem adotado à produção
proposta e coerência no uso;
c) domínio da norma culta formal, com atenção aos
seguintes itens: estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos;
concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal; emprego de
pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e
acentuação.
Art. 42. Será atribuída nota ZERO à Prova de Redação
que:
a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema
proposto;
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b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente
(apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos);
c) for assinada fora do local apropriado;
d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma,
possibilite a identificação do candidato;
e) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;
f) estiver em branco;
g) apresentar letra ilegível ou incompreensível.
Parágrafo Único: Na Prova de Redação, a folha para
rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese
alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela
banca examinadora.
Art. 43. A redação valerá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e
serão considerados aprovados na prova de redação os candidatos que obtiverem
nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos.
CAPÍTULO VIII - DOS RECURSOS
Art. 44. O candidato poderá recorrer contra o resultado de
qualquer uma das etapas do Concurso no tocante a erro material, ou relativamente a
conteúdo das questões e respostas, e contra a classificação final.
§ 1º O candidato poderá, diretamente ou por intermédio
de procurador habilitado com poderes específicos, ter vista de sua prova objetiva e
obter o espelho de correção de sua prova de redação, nos termos do Edital.
§ 2º A forma e os termos do recurso serão fixados pelo
Edital do Concurso.
§ 3º A Comissão de Concurso constitui última instância
para recursos, sendo soberana em suas decisões.
Art. 45. Não serão conhecidos os recursos sem relatório e
fundamentação, bem como razões com identificação.
Art. 46. Os candidatos poderão recorrer contra a
classificação final do Concurso, em conformidade com o artigo 44 desta resolução.
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CAPÍTULO IX - DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
Art. 47. Encerradas as provas, a Comissão de Concurso
procederá ao julgamento do Concurso, à vista do resultado da prova objetiva e da
redação, para o cômputo geral dos pontos obtidos pelos candidatos.
Art. 48. A nota final dos candidatos será obtida pela
totalização da soma das notas da prova objetiva e da redação.
Art. 49. Em caso de empate, terá preferência aquele
candidato que tiver obtido melhor nota de redação. Se o empate persistir, terá
preferencia o mais idoso.
Art. 50. Os candidatos aprovados serão colocados na
ordem decrescente do número de pontos obtidos, em duas listas, sendo uma geral,
com a relação de todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a relação
dos candidatos portadores de deficiência aprovados, salvo se não houver candidato
nesta última condição.
Art. 51. As pessoas incluídas na lista especial, sem
prejuízo dos exames de sanidade física e mental de que constará no Edital, deverão
submeter-se à perícia efetuada por equipe multiprofissional designada pela
Comissão de Concurso, com vistas a verificar a existência e relevância da
deficiência, bem como quanto à sua compatibilidade com o exercício das atribuições
do cargo.
Art. 52. O resultado final do Concurso será publicado no
Diário Oficial Eletrônico do Estado do Acre e no sítio eletrônico do Ministério Público
do Estado do Acre.
Art. 53. Somente após exame de higidez física e mental
do candidato, será o concurso homologado pelo Procurador-Geral de Justiça.
CAPÍTULO X - DOS EXAMES DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL
Art. 54. Após a divulgação do resultado final, o candidato
aprovado terá o prazo de trinta dias corridos para comprovar, mediante laudo, haverse submetido a exames de saúde física e mental.
Parágrafo único: Os exames a que se refere este artigo
serão realizados por Junta Médica Oficial indicada pela Comissão de Concurso. Os
candidatos convocados para realização dos exames deverão providenciar os
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exames de saúde que forem indicados, às suas expensas, para posterior
apresentação a Junta Médica designada.
CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 55. A nota final de cada candidato será composta
pela seguinte fórmula:
Nota final = nota da prova objetiva x 8 + nota da redação x 2
Dividido por 10
Art. 56. Os prazos serão contínuos, ininterruptos e
peremptórios, começando a contar da data da publicação, e as exceções deverão
constar expressamente do Edital do concurso.
Art. 57. Os casos omissos e duvidosos serão decididos
pela Comissão de Concurso.
Art. 58. O concurso poderá ser realizado mediante
delegação e/ou convênio com instituição de reconhecida capacitação e idoneidade,
situada no âmbito do território nacional, para organização e execução de todas ou
partes das atividades inerentes às etapas do concurso, consoante os termos do
respectivo contrato e/ou convênio, vedada a subterceirização.
Art. 59. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua
publicação no Diário Eletrônico do Estado do Acre.
Rio Branco-AC, 14 de maio de 2012.

PATRÍCIA DE AMORIM RÊGO
Presidenta do Colégio de Procuradores de Justiça

GISELLE MUBARAC DETONI
Membro

UBIRAJARA BRAGA DE ALBUQUERQUE
Membro
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EDMAR AZEVEDO MONTEIRO FILHO
Membro

OSWALDO D’ALBUQUERQUE LIMA NETO
Membro

FLÁVIO AUGUSTO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
Membro
KÁTIA REJANE DE ARAÚJO RODRIGUES
Membro

GILCELY EVANGELISTA DE ARAÚJO SOUZA
Membro

ÁLVARO LUIZ ARAÚJO PEREIRA
Membro
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