
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS  
DE NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
EDITAL N.º 10 – PMRB, DE 1.º DE OUTUBRO DE 2007 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO torna pública a prorrogação do período para 

entrega de títulos, divulgado pelo subitem 4.1 do Edital n.º 8 – PMRB, de 25 de setembro de 2007, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, até o dia 4 de outubro de 2007, no horário das 9 às 17 
horas (horário local), na União Educacional do Norte Ltda. (UNINORTE) – BR-364, km 2, alameda 
Hungria, n.º 200 – Jardim Europa II, Rio Branco/AC. 

Torna pública, ainda, a retificação do subitem 6.3 do referido edital, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens desse edital. 

 
6.3 Serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre e divulgados no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pmrb2007, na data provável de 2 de outubro de 2007, o resultado 
final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva para o cargo de Procurador Jurídico 
I, e a convocação para a perícia médica dos candidatos que se declararam portadores de deficiência, para 
os cargos de nível superior, exceto para o cargo de Procurador Jurídico I, de nível médio nível IV, de 
nível médio III e de nível fundamental, exceto para os cargos de Agente de Controle de Zoonoses, de 
Agente de Endemias e de Coveiro; na data provável de 17 de outubro de 2007, o resultado provisório na 
prova de esforço físico para os cargos de Agente de Controle de Zoonoses, de Agente de Endemias e de 
Coveiro; e, na data provável de 19 de outubro de 2007, o resultado provisório na avaliação de títulos 
títulos, para os cargos de nível superior, exceto para o cargo de Procurador Jurídico I, e de nível médio 
nível IV, exceto para os cargos de Educador Social, de Técnico de Cadastro Imobiliário e de Técnico em 
Gestão Pública. 
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