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 013/2017/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 pública a Convocação para a realização das provas
escritas das 2ª e 3 ª etapas, coom indicação de local e horário, bem como o detalhamento do
material de consulta permitido na aplicação das provas escritas, conforme a seguir especificado:
1. CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS DA 2ª E 3ª ETAPAS:
Ficam desde já convocados os candidatos arrolados no Anexo I do Edital nº 012/PGE/AC,
publicado em 25/07/2017 para a realização das provas escritas, que serão aplicadas no seguinte
endereço:
União Educacional Meta – Faculdade Fameta
Estrada Alberto Torres, 947 – Bairro da Paz – 5º andar – Rio Branco/AC
Data de aplicação da prova escrita 2º Etapa : 13 de agosto de 2017 - das 8 às 12 horas;
Data de aplicação da prova escrita 3ª Etapa: 1ª Fase: 14 de agosto de 2017 das 8 às 12 horas;
2ª Fase: 14 de agosto de 2017 das 14 às 18 horas.
2. MATERIAIS PERMITIDOS À CONSULTA NAS PROVAS ESCRITAS DA 2ª E 3ª ETAPAS:
Nas provas escritas será permitida consulta à legislação desacompanhada de anotação,
comentário ou comparação, vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas, enunciados,
orientação jurisprudencial, informativos de tribunais, precedentes normativos, revistas ou
apostilas, anotações pessoais transcritas, manuscritas ou impressas ou exposição de motivos. O
material permitido poderá conter evidências de utilização anterior, tais como: trechos destacados
por marca texto, sublinhados etc.; separação de códigos por cores, marcador de página, clipes ou
similares, post-it sem anotações.
Excepcionalmente, pela indisponibilidade de legislação do Estado em publicações editoriais, será
permitida a utilização de legislação impressa, que estará disponibilizada no site
www.concursosfmp.com.br. A utilização de material impresso obtido por intermédio da Internet
de outras fontes não será permitida.
Os candidatos deverão trazer os textos de legislação com as partes não permitidas já isoladas,
cobertas com papel e grampeadas, de modo a impedir completamente a visualização das partes
não permitidas, sob pena de não poder consultar tais textos.
O material facultado à consulta durante a realização das provas discursivas será submetido à
inspeção de vistoriadores, antes e durante a realização da prova.
Não será permitido o empréstimo de material de consulta entre os candidatos.
A vistoria do material deverá ser feita a partir da identificação dos candidatos na sala de prova e
durante a realização das provas.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso.

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES:
a) Marca-texto e sublinhado: PODE;
b) Marcadores de página adesivos com anotações: NÃO PODE, exceto o número da página,
ou do artigo que consta naquela página, ou se o marcador for parte integrante da
publicação;
c) Remissão a artigos (ex: vide art. 196, vide Lei nº 8.080/90, etc...): PODE;
d) Xerox de legislação: NÃO PODE.
e) Textos impressos: NÃO PODE, exceto os disponíveis no site www.concursosfmp.com.br.
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