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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE 
V CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE 

EDITAL Nº 3 – DPE/AC, DE 25 DE AGOSTO DE 2017 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE (DPE/AC) torna pública a retificação do subitem 
6.4.8.1, bem como a inclusão dos subitens 6.4.8.2.1 e 6.4.8.2.2 no Edital nº 1 – DPE/AC, de 28 de julho de 
2017. 

Torna públicas, ainda, a prorrogação do período de inscrição de que trata o Edital nº 1 – DPE/AC, 
de 28 de julho de 2017, bem como a retificação das datas constantes dos subitens 5.4, 6.4.4.1.5, 6.4.8.12, 
6.4.8.13 e 6.4.9.11 do referido edital. 

Torna público, por fim, que as documentações a que se referem os subitens 5.2.1, 6.4.8.5, 6.4.9.7 
do Edital nº 1 – DPE/AC, de 28 de julho de 2017, e suas alterações, deverão ser enviadas até o dia 12 de 
setembro de 2017, conforme a seguir especificado. 
 
1 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 6.4.8.1 E DA INCLUSÃO DOS SUBITENS 6.4.8.2.1 e 6.4.8.2.2 NO EDITAL 
Nº 1 – DPE/AC, DE 28 DE JULHO DE 2017 
[...] 
6.4.8.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos 
amparados pela Lei Estadual nº 1.230, de 27 de junho de 1997 e pela Lei Estadual nº 2.974, de 22 de julho 
de 2015. 
[...] 
6.4.8.2.1 O candidato amparado pelo art. 1º da Lei Estadual nº 2.974/2015, deverá enviar, por meio de 
link específico, disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_ac_17_defensor:  
a) imagem do RG; e 
b) imagem da certidão emitida pelo Órgão Oficial de Hematologia e Homoterapia ou entidade credenciada 
pelo Estado do Acre, ou por município, comprovando que realizou, no mínimo três doações de sangue, 
nos últimos 12 meses anteriores à data do término do período de inscrição. 
6.4.8.2.2 O candidato amparado pelo art. 1º da Lei Estadual nº 2.974/2015, deverá enviar, por meio de 
link específico, disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_ac_17_defensor:  
a) imagem do RG; e 
b) imagem de documento comprobatório de sua condição de doador de medula óssea, emitido por Órgão 
Público Competente, devidamente autorizado, bem como a imagem do respectivo histórico. 
[...] 
 
2 DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 
2.1 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_ac_17_defensor, solicitada até as 18 horas do dia 12 de 
setembro de 2017 (horário oficial de Brasília/DF). 
2.1 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 5 de outubro de 2017. 
 
3 DA RETIFICAÇÃO DAS DATAS CONSTANTES DO SUBITENS 6.4.8.12 DO EDITAL Nº 1 – DPE/AC, DE 28 DE 
JULHO DE 2017 
[...] 
5.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de 
pessoa com deficiência será divulgada no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_ac_17_defensor, na data provável de 22 de setembro de 2017. 
[...] 
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6.4.4.1.5 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_ac_17_defensor, na data provável de 9 de outubro 
de 2017, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição 
e, portanto, foi aceita pelo Cebraspe. Caso não tenha sido aceita, o candidato poderá realizar, no período 
entre 9 horas do dia 10 de outubro de 2017 e 18 horas do dia 11 de outubro de 2017 (horário oficial de 
Brasília/DF), um novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema. 
[...] 
6.4.8.12 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada 
até a data provável de 22 de setembro de 2017, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_ac_17_defensor. 
[...] 
6.4.8.13 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição até o dia 5 de outubro de 2017, sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público. 
[...] 
6.4.9.11 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será 
divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_ac_17_defensor, na data 
provável de 22 de setembro de 2017. 
[...] 
 
 

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO 
Defensora Pública-Geral e Presidente da Comissão do Concurso 


