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 021/2017/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 097, de 18 de abril de 2017 torna público, o resultado definitivo das Provas Orais, o resultado
provisório da Prova de Títulos e outras informações, conforme a seguir especificado:
A) LISTA DOS RESULTADOS DEFINITIVO DAS PROVAS ORAIS na modalidade ampla concorrência
e reserva de vagas para pessoas com deficiência, nos termos do Anexo I deste Edital.
B) LISTA DOS RESULTADOS PROVISÓRIOS DA PROVA DE TÍTULOS na modalidade ampla
concorrência e reserva de vagas para pessoas com deficiência, nos termos do Anexo II deste
Edital.
C) DEFINIÇÃO DE PRAZO RECURSAL PARA A PROVA DE TÍTULOS
Ficam instados os candidatos para, querendo, no prazo de 2 (dois) dias úteis, com termo inicial
em 19 de dezembro de 2017 e termo final em 21 de dezembro de 2017, interporem recurso
quanto ao resultado da prova de títulos, somente por meio eletrônico, através do portal do
candidato, disponível no site www.concursosfmp.com.br, a partir das 8 (oito) horas do primeiro
dia do prazo, até às 20 (vinte) horas do último dia do prazo (horário de Brasília), na forma do art.
50 do Regulamento do Concurso.
D) O candidato poderá ter vista da resposta de seu recurso da prova oral, bem como de sua folha
de avaliação da prova de títulos, devendo para isso enviar e-mail dentro do prazo e horário acima
estabelecido para a FMP Concursos(concursos@fmp.com.br), que providenciará, também por email, a remessa da documentação digitalizada, até o dia seguinte à solicitação.

Rio Branco/AC, 18 de dezembro de 2017.

Rodrigo Fernandes das Neves,
Presidente da Comissão do Concurso Público.

