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XII PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO (NA ÁREA DE 

DIREITO) DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ACRE 

EDITAL Nº 02/2019 

O Presidente da Comissão do XII Processo de Avaliação e Seleção de 

Estagiário para o preenchimento de quatro vagas e formação de cadastro de reserva de 

Estágio de Estudantes de Nível Superior, na área de direito, no âmbito da Procuradoria-Geral 

do Estado do Acre – PGE/AC, no uso das atribuições legais, considerando interesse da 

Administração, torna público o seguinte: 

1) O item 3.1 do EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO Nº 

16/2018 passa a ter a seguinte redação: 

3.1 O estagiário da PGE/AC fará jus a uma bolsa de estágio, no valor de R$ 540,00 

(quinhentos e quarenta reais) e auxílio-transporte de R$ 160,00 (cento e sessenta 

reais). 

2) As inscrições serão reabertas no período de 1º de março de 2019 a 18 de março de 

2019, sem prejuízo das inscrições já deferidas no aludido Processo; 

3) A realização da prova ocorrerá no dia 20 de março de 2019, das 09h às 13h, sendo da 

inteira responsabilidade do candidato conferir no sítio eletrônico da PGE, a partir de 

18 de março de 2018, os locais de aplicação da prova; 

4) A divulgação do Gabarito Preliminar ocorrerá no dia 20 de março de 2019, às 17h, no 

sítio eletrônico da PGE, tendo o candidato interessado a faculdade de interpor recurso 

no dia 21 de março de 2019, das 09h às 17h, na sede da Procuradoria-Geral do Estado 

do Acre, perante o Setor de Protocolo, o qual deverá ser endereçado à Presidência da 

Comissão nos termos do item 7.1 do Edital; 

5) A divulgação do resultado provisório da questão subjetiva e a classificação provisória 

Gabarito Preliminar ocorrerá no dia 25 de março de 2019 no sítio eletrônico da PGE, 

tendo o candidato interessado a faculdade de vista e interposição de recurso no dia 26 

de março de 2019, das 09h às 17h, na sede da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, 

perante o Setor de Protocolo, o qual deverá ser endereçado à Presidência da Comissão 

nos termos do item 7.1 do Edital; 

6) A divulgação do resultado final e a convocação dos candidatos aprovados será no dia 

27 de março de 2019 na forma disposta nos itens 8 e 9 do Edital. 

Publique-se. 

Rio Branco/AC, 28 de fevereiro de 2019. 

 

Mayko Figale Maia 

Presidente da Comissão 


