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 023/2018/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 pública a convocação de candidatos portadores de deficiência para
realização de perícia médica, conforme a seguir especificado:
A) Ficam os candidatos indicados na lista de classificação de pessoas portadoras de deficiência,
contida no edital 022/2017/PGE/AC, convocados a submeter-se a Perícia Médica para
comprovação da deficiência apontada no ato da inscrição e de sua compatibilidade com o
exercício das atribuições do cargo.
B) Destaca-se que, nos termo do art. 22, VIII, do Edital de Concurso, a perícia médica, promovida
pela Junta Médica Oficial do Estado do Acre, terá decisão terminativa sobre a qualificação do
candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência de capacitação para o exercício do
cargo, nos termos do artigo 43 do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações
C) Até o dia 23 de março de 2018, às 18h, os candidatos deverão entregar, na sede da
Procuradoria-Geral do Estado do Acre em Rio Branco, os laudos obtidos perante a Junta
Médica Oficial. Recomenda-se comparecer com prudente antecedência na Junta,
considerando a possibilidade de se exigir exames e laudos complementares, sendo do
candidato a exclusiva responsabilidade pelo cumprimento do prazo assinalado.
D) A Junta Médica Oficial do Estado do Acre localiza-se na Rua Benjamin Constant, nº 351 –
Bairro Cerâmica, CEP 69-905-072 (próximo ao terminal urbano), sendo entregue senhas de
atendimento entre 7 e 10 horas da manhã, em dias úteis.
Rio Branco/AC, 28 de fevereiro de 2018.

Rodrigo Fernandes das Neves
Presidente da Comissão do Concurso Público

