ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
EDITAL N.º 012/2010 – SGA/ESPECIALISTA, DE 29 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 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA (SGA) torna pública a prorrogação do período
de inscrição – até 07/02/2010 – e, por conseguinte, da data limite para pagamento da taxa de inscrição –
12/02/2010, e da divulgação do local de prova – 02/03/2010, relativas ao Concurso Público para provimento
de vagas em cargos de nível superior e de nível médio e formação de Cadastro de Reserva - 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, conforme abaixo, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido
edital.
(...)
3.4.1 O candidato portador de deficiência deverá entregar, até o dia 12 de fevereiro de 2010, das 8 horas às 18
horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, o laudo médico (original ou cópia
autenticada) a que se refere à alínea “b” do subitem 3.3 e cópia simples do CPF, nos endereços constantes no
Anexo III.
3.4.1.1 O candidato poderá, ainda, encaminhar o laudo médico (original ou cópia autenticada) a que se refere a
alínea “b” do subitem 3.3 e a cópia simples do CPF via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento,
postado(a) impreterivelmente até o dia 12 de fevereiro de 2010, endereçado ao CONCURSO PÚBLICO DO
ACRE 2010 – LAUDO MÉDICO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, Instituto de Planejamento e
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico – IPAD, Rua Santo Elias, n.º 535, bairro do Espinheiro,
Recife/PE, CEP: 52020-090.
(...)
5.1.2
Será
admitida
a
inscrição
exclusivamente
via
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.ipad.com.br/acre2010, solicitada no período entre 15 horas do dia 23 de dezembro de 2009 e 22
horas do dia 07 de fevereiro de 2010, observado o horário oficial do Estado do Acre.
(...)
5.2.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 12 de fevereiro de 2010.
(...)
6.2.13 Os candidatos que tiverem em definitivo seus pedidos de isenção indeferidos e os que tiverem deferidos
50% do valor da taxa, para efetivar a sua inscrição no concurso, deverão acessar o endereço eletrônico
http://www.ipad.com.br/acre2010 e imprimir o boleto bancário por meio da página de acompanhamento para
pagamento até o dia 12 de fevereiro de 2010, conforme procedimentos descritos neste edital.
(...)
6.4.2. O candidato deverá, ainda, enviar, até o dia 12 de fevereiro de 2010, via SEDEX – Encomenda Expressa
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), endereçada ao CONCURSO PÚBLICO DO ACRE 2010
– LAUDO MÉDICO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL, Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico e Científico - IPAD, Rua Santo Elias, nº 535, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52020-090, laudo médico
que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos
casos de força maior.
6.4.3 O laudo médico poderá também ser entregue, até o dia 12 de fevereiro de 2010, das 8 horas às 18 horas
(exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, no(s) mesmo(s) endereço(s) constantes do
Anexo III.
(...)
7.4 Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão publicados no Diário Oficial do Estado do
Acre e divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.ipad.com.br/acre2010, na data provável de 02
de março de 2010. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.
(...)
Mâncio Lima Cordeiro
Secretário de Estado da Gestão Administrativa

