ESTADO DO ACRE
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

VII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CLASSE INICIAL DA
CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO

EDITAL Nº 019/2017/PGE/AC

O Presidente da Comissão do VII Concurso Público para Provimento de Cargos da Classe Inicial da
Carreira de Procurador do Estado do Acre, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela
Portaria nº 281, de 20 de novembro de 2017, torna público, a convocação para a realização da 4ª
Etapa Prova Oral e sorteios públicos, conforme a seguir especificado:
1.Ficam, desde já, CONVOCADOS os candidatos habilitados, conforme Edital nº 018/2017PGE/AC, publicado em 16/11/2017 para a 4ª Etapa - Prova Oral, a ser realizada nos dias 26 e 27
de novembro de 2017, bem como os sorteios publicos nos dias 25 e 26 de novembro de 2017, na
União Educacional Meta – Faculdade Fameta , situada na Estrada Alberto Torres, 947 – Bairro da
Paz – 5º andar – Rio Branco/AC.
2. A Prova Oral será realizada em ato público e registrada em gravação de áudio e vídeo, além de
qualquer outro meio que possibilite sua posterior reprodução, sobre ponto do programa,
sorteado com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. O sorteio da ordem de arguição
das provas será realizado no dia 25 de novembro de 2017, às 9 horas, franqueado ao público.
Ambos os sorteios terão o resultado publicado na Internet após sua realização. O sorteio dos
pontos será realizado conforme tabela abaixo:
Sorteio dos pontos
25/11/2017
26/11/2017

Horário do sorteio dos
pontos
9 horas
9 horas

Data da Prova Oral
26/11/2017
27/11/2017

Horário de início da
Prova Oral
9 horas
9 horas

O sorteio dos pontos obedecerá a seguinte simulação:
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3. Cada candidato será arguido por cinco examinadores, referentes aos grupos:
Grupo I – Direito Constitucional;
Grupo II – Direito Administrativo;
Grupo III – Direito Processual Civil;
Grupo IV – Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho;
Grupo V - Direito Tributário.
4. O tempo de arguição e resposta não poderá ultrapassar a 10(dez) minutos, por examinador.

5. O candidato que desejar obter a gravação de sua prova deverá, ao final de todas as provas
realizadas no dia, ter em mãos mídia compatível (Pen Drive) para que o fiscal disponibilize a
respectiva cópia. Cada candidato somente terá acesso à cópia de sua própria prova.
6. Cada examinador atribuirá ao candidato nota na escla de 0(zero) a 100(cem) pontos.
7. Na avaliação da Prova Oral, serão considerados, além o do conhecimento jurídico, as
articulações de raciocínio, o poder de síntese, o emprego da linguagem técnico-jurídica e o uso
correto do vocábulo, bem como a postura e dicção do candidato.
8. O candidato não habilitado na prova oral será excluído do Concurso Público, bem como o
candidato que não comparecer para a prestação desta prova.
9. Durante sua arguição, os candidatos não poderão, sob pena de eliminação, efetuar anotações
ou leitura de qualquer natureza, inclusive de apontamentos.
10. Embora franqueado ao público assistir à prova oral, o candidato que ainda não houver sido
arguido não poderá assistir aos exames dos demais. A audiência estará limitada ao espaço
disponível na sala.
11. Não será permitido, nem ao candidato, nem ao público, utilizar máquinas fotográficas,
celulares, gravadores ou similares no ambiente de prova.
12. A relação dos pontos das disciplinas Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito
Processual Civil, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho e Direito Tributário a serem
sorteados na Prova Oral, encontram-se publicados no Anexo II – PROGRAMA do Edital de
Abertura de Concurso Público nº 001/2017/PGE/AC.

Rio Branco/AC, 20 de novembro de 2017.

Thiago Torres Almeida,
Presidente Interino da Comissão do Concurso Público.

