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 19 – MPE/AC, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA torna público o resultado provisório nos exames de sanidade
física e mental, referente ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva
para o cargo de Promotor de Justiça Substituto.
1 DO RESULTADO PROVISÓRIO NOS EXAMES DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL
1.1 Relação provisória dos candidatos considerados aptos nos exames de sanidade física e mental, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10001211, Ana Raisa Farias Cambraia / 10000833, Anniella Macedo Leal Moreira / 10001258, Bianca
Bernardes de Moraes / 10000404, Carlos Augusto da Costa Pescador / 10000587, Daisson Gomes Teles /
10003366, Edinaldo dos Santos Coelho / 10001320, Felipe Augusto Rondon de Oliveira / 10000707, Flavia
Miranda Ferreira / 10000201, Francismar Barroso Felix / 10000078, Guilherme Cesar Benitez / 10000940,
Jose Lucivan Nery de Lima / 10001646, Juleandro Martins de Oliveira / 10000549, Juliana Barbosa Hoff /
10001425, Kleytionne Pereira Sousa / 10000098, Leonardo Lani de Abreu / 10000626, Luana Diniz Lirio /
10001487, Luciano Fleming Leitao / 10001743, Marcelo Mantovanni Beato / 10003286, Marcelo Silva Penna
/ 10001039, Matheus Kuhn Goncalves / 10002827, Paula Suely de Araujo Alves / 10001431, Paulo Henrique
Mendonca de Freitas / 10001732, Rafael Maciel da Silva / 10001351, Sabrina Andrade Galdino / 10001452,
Thiago Marques Salomao / 10003099, Vanderlei Batista Cerqueira.
2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NOS EXAMES DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL
2.1 O candidato poderá visualizar o parecer da junta médica das 8 horas do dia 9 de setembro de 2014 às
17 horas do dia 10 de setembro de 2014, observado o horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/MPE_AC_13.
2.2 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado provisório nos exames de sanidade física e
mental nos dias 13 e 14 de setembro de 2014, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas,
observado o horário local, pessoalmente ou por meio de procurador, que deverá entregar, no ato do
recurso, procuração simples e específica para tal finalidade, no seguinte endereço: Faculdade da Amazônia
Ocidental (FAAO), Estrada Dias Martins, nº 894, Chácara Ipê, Rio Branco/AC, conforme modelos de
formulários disponíveis no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/MPE_AC_13.
2.3 Nos casos de inaptidão nos exames de sanidade física e mental em que a junta médica tenha solicitado
exames para confirmação do resultado, estes deverão ser entregues, obrigatoriamente, anexos ao recurso.
2.4 O candidato que não entregar os exames, se for o caso, juntamente com o recurso, estará
automaticamente eliminado do concurso.
2.5 Não haverá qualquer outro recurso e(ou) pedido de reconsideração da decisão pela banca revisora.
2.6 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de
falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização do parecer da junta médica, bem como a
interposição de recursos.
2.7 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.8 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
2.9 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo e(ou) em
desacordo com o Edital nº 1 – MPE/AC, de 12 de julho de 2013, ou com este edital.

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O resultado final nos exames de sanidade física e mental e a convocação para o exame psicotécnico
serão publicados no Diário Eletrônico do Estado do Acre e divulgados na internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/MPE_AC_13, na data provável de 23 de setembro de 2014.
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