ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL N.º 29/2006 – SGA/SESACRE, DE 18 DE MAIO DE 2006
A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA (SGA) DO ESTADO DO
ACRE torna públicos, somente para o cargo de Médico, todas as especialidades, o adiamento da data
das provas objetivas, a reabertura das inscrições e a retificação das cidades de provas, conforme
descrito a seguir.
1 As provas objetivas para o cargo de Médico, todas as especialidades, serão realizadas no dia 11 de
junho de 2006, no turno da manhã, e terão a duração de 3 horas e 30 minutos.
1.1 Os locais e o horário de realização das provas objetivas para o cargo de Médico, todas as
especialidades, serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre e divulgados na Internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, nas datas prováveis de 6 ou 7 de
junho de 2006. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.
1.2 Somente para o cargo de Médico, todas as especialidades, será admitida a inscrição via Internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, solicitada no período entre 10 horas
do dia 22 de maio de 2006 e 23 horas e 59 minutos do dia 24 de maio de 2006, observado o horário
oficial de Brasília/DF.
1.2.1 Permanecem válidas todas as inscrições para o cargo feitas anteriormente, havendo a
possibilidade de alteração da cidade de realização das provas, conforme subitem 1.2.3.
1.2.1.1 Para a alteração da cidade de realização das provas, o candidato deverá encaminhar requerimento,
contendo inscrição, nome, CPF e nova opção de cidade de realização das provas, à Central de
Atendimento do CESPE/UnB por meio do fax de número (61) 3448 0110 ou pelo e-mail
sac@cespe.unb.br.
1.2.2 Em caso de novas inscrições, o pagamento da taxa de inscrição será feito por meio de boleto
bancário ou de documento de arrecadação a ser efetuado até o dia 25 de maio de 2006.
1.2.3 As provas objetivas, somente para o cargo supracitado, serão realizadas nas cidades de Brasília/DF,
Brasiléia/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Feijó/AC, Rio Branco/AC, Sena Madureira/AC e Tarauacá/AC,
devendo o candidato fazer a sua opção no momento da inscrição.
1.2.4 O candidato ao cargo de Médico, todas as especialidades, que efetivou a inscrição e que não tiver
interesse em continuar no concurso público poderá solicitar a devolução da taxa da inscrição no período
de 22 a 25 de maio de 2006.
1.2.4.1 Será aceita solicitação de devolução do valor da taxa de inscrição por meio de requerimento,
instruído com dados cadastrais e cópia do comprovante de inscrição, à Central de Atendimento do
CESPE/UnB – Concurso SESACRE (Devolução de taxa), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto
Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904970
1.3 O período para entrega ou envio do laudo médico a que se referem os subitens 3.2 e 5.4.10 do Edital
n.º 4/2006 – SGA/SESACRE, de 23 de março de 2006, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre,
será até o dia 25 de maio de 2006.
Torna público, ainda, que, na forma da Lei n.º 1.776, de 9 de maio de 2006, publicada no Diário
Oficial do Estado do Acre n.º 9.294, de 9 de maio de 2006, a remuneração dos médicos, com jornada de
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trabalho de 40 horas semanais, objeto do Edital n.º 4 – SGA/SESACRE, de 23 de março de 2006, foi
majorada, passando a vigorar de acordo com os termos do Anexo XI – Tabela de Vencimentos, transcrita
a seguir.
VENCIMENTO BÁSICO
MÉDICO 40 HS
ADICIONAL DE ATIVIDADE COMPLEXA
ADICIONAL DE URGÊNCI/EMERGÊNCIA
ADICIONAL DE DEDICAÇÃO EXCLISIVA – DE
TOTAL

VALORES R$

FLORA VALLADARES COELHO
Secretária de Estado da Gestão Administrativa
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2.000,00
2.000,00
1.200,00
600,00
5.800,00

