MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O
CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO
EDITAL Nº 5 – MPE/AC, DE 14 DE OUTUBRO DE 2013
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA torna pública a retificação das datas constantes dos subitens
5.1.7.1.1 e 2.1 do Edital nº 4 – MPE/AC, de 4 de outubro de 2013, e da data e do horário constantes do
subitem 5.1.7 do referido edital.
Torna pública, também, a exclusão da jornada de trabalho de 40 horas do subitem 2.1 do Edital nº 1
– MPE/AC, de 12 de julho de 2013.
[...]
5.1.7.1.1 O candidato, no caso de impossibilidade de comparecimento, poderá cumprir o que foi
estabelecido no subitem 5.1.7 deste edital, por intermédio de pessoa munida de procuração específica para
este fim, com firma reconhecida em cartório, ou, ainda, enviar os documentos listados no subitem 5.1.7
deste edital, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, postado impreterivelmente até o
dia 9 de dezembro de 2013, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – MPE/AC 2013 (inscrição
preliminar) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF.
[...]
2.1 A inscrição preliminar poderá ser feita exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/MPE_AC_13, no período das 8 horas do dia 7 de outubro de 2013 às
23 horas e 59 minutos do dia 9 de dezembro de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF. O envio
ou a entrega dos laudos médicos a que se referem os subitens 4.2.1, 4.2.1.1, 4.3.1, 5.2.9.1.2 e 5.2.9.4 do
Edital nº 1 – MPE/AC, de 12 de julho de 2013, deverá ser feito no mesmo período.
[...]
5.1.7 O candidato deverá comparecer no período de 7 de outubro de 2013 a 9 de dezembro de 2013
(exceto sábados, domingos e feriados), no horário das 8 horas às 15 horas, na Rua Marechal Deodoro, nº
472, Ipase, CEP: 69.900.333, Sede da Procuradoria Geral da Justiça – Ministério Público Estadual, Rio
Branco/Acre, portando:
[...]
PATRÍCIA DE AMORIM RÊGO
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA

