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EDITAL RETIFICADOR Nº 001/2017/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 públicas as RETIFICAÇÕES de itens do Edital 001/2017/PGE/AC, nos 
termos que seguem abaixo: 

 

Art. 1º Ficam alterados os §§ 1º, 8º e 13 do art. 15, bem como o Anexo VI, todos deste Edital, os 
quais passarão a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 15. .................  
 
§ 1º  O candidato que preencher um dos requisitos citados nos incisos I e II do caput deste artigo e 
desejar isenção total ou parcial de pagamento da taxa de inscrição neste concurso público deverá 
entregar, pessoalmente ou por meio de terceiros, na sede da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, 
situada na Avenida Getúlio Vargas, 2.852, CEP 69.900-589, Bairro do Bosque, Rio Branco – Acre, até 
15 de maio de 2017, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, o requerimento de isenção, ANEXO IV 
deste edital, devidamente conferido e assinado, disponibilizado na internet, no endereço eletrônico 
www.concursosfmp.com.br por meio da página de inscrição, bem como os seguintes documentos:  
.............................. 
 
§ 8º A relação provisória dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até a data provável de 17 
de maio de 2017, no endereço eletrônico www.concursosfmp.com.br. 
...............................  
 
§ 13.  O envio do requerimento e da documentação referentes à solicitação de isenção, por meio de 
terceiros, é de exclusiva e total responsabilidade do candidato, não sendo aceitos os pedidos 
entregues na sede da Procuradoria-Geral do Estado do Acre após o prazo assinalado no § 1º deste 
artigo, independentemente se utilizados Correios, empresas privadas de logística, pessoas físicas ou 
qualquer outro meio legítimo. 
.............................. 
 

ANEXO VI – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

DATA PROVÁVEL HORÁRIO LOCAL EVENTO 

  Inscrições 

 
 02.07.2017 (Domingo) 
  

 
8h - 12h 

 
Prova Objetiva (1ª Etapa) 

 
...................... 
 

 
........................ 

 
........................................................... 

 
 

Art. 2º  Seguem inalteradas as demais disposições do Edital nº 001/2017/PGE/AC. 

 

               

Rio Branco, 8 de maio de 2017. 

                                                                                                       

                                                                                                      

 

Rodrigo Fernandes das Neves 

Presidente da Comissão do Concurso 

http://www.concursosfmp.com.br/

