
 
ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 
SECRETARIA ADJUNTA DE PESSOAS  

 
EDITAL N.º 007/2010 – SGA/ESPECIALISTA, DE 20 DE JANEIRO DE 2010 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS 

DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA  
 

 
A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (SGA) torna pública a 
retificação da jornada de trabalho do cargo de PSICÓLOGO, bem como a alteração da data 
de realização da prova objetiva de todos os cargos e, por conseguinte, da divulgação do 
caderno de provas e do gabarito, para interposição e resposta de recursos, constantes dos 
subitens 2.1, 7.2, 7.3, 13.1.1 e 13.1.2, todos do Edital n.º 199/2009-SGA/ESPECIALISTA, de 22 
de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, em 23 de dezembro de 
2009, que passam a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais 
itens e subitens do referido edital. 
 
(...) 
2.1 NÍVEL SUPERIOR 
(...) 
CARGO 22: PSICÓLOGO 
(...) 
JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais. 
(...) 
7.2 As provas objetivas para os cargos de nível superior terão a duração de 4 horas e serão 
aplicadas no dia 21 de março de 2010, no turno da manhã. 
7.3 As provas objetivas para os cargos de nível médio e as provas discursivas para o cargo de 
Assistente Jurídico terão a duração de 4 horas e serão aplicadas no dia 21 de março de 2010, 
no turno da tarde. 
(...) 
13.1.1 Os cadernos de provas e o gabarito oficial preliminar da Prova de Conhecimentos 
Objetiva serão divulgados na Internet, no site do IPAD, "http://www.ipad.com.br/acre2010", 
na data provável de 24 de março de 2010. 
13.1.2 O candidato poderá interpor recurso contra os gabaritos oficiais preliminares da Prova 
de Conhecimentos Objetiva disporá do período de 25 e 26 de março de 2010, mediante 
preenchimento de formulário digital, que estará disponível no endereço eletrônico acima. 
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