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SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PRODGEP) e a Comissão
Organizadora do concurso público para provimento de Cargos da Carreira de Técnico-Administrativo
em Educação para seu quadro de pessoal efetivo, regido pelo Edital PRODGEP n. 03/2019, vem, por
meio deste COMUNICADO, informar aos candidatos que:
1) Considerando o aumento do número de casos da COVID-19 no Brasil e no Estado do Acre;
2) Considerando a decretação do estado de Calamidade Pública pelo Congresso Nacional (Decreto
6/2020, Congresso Nacional) e pelo Governo do Estado do Acre (Decreto n 5.496/2020);
3) Considerando que no Estado do Acre serão mantidas as medidas de confinamento, restrição de
circulação e aglomeração de pessoas por prazo indeterminado;
4) Considerando que a Universidade Federal ao Acre, conforme comunicado expedido em
30/03/2020, deliberou por manter suspensas as atividades da Instituição por prazo indeterminado;
A PRODGEP e a Comissão Organizadora do concurso público deliberaram pela SUSPENSÃO
DO CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO regido pelo Edital PRODGEP 03/2019, por prazo
indeterminado, até que ocorra o controle emergência de saúde pública decorrente da COVID-19 e
retorno das atividades da Universidade Federal do Acre.
Informamos que, tão logo ocorra a normalização das atividades, a Comissão retomará seus
trabalhos, com a divulgação de um novo cronograma do concurso público.
Por fim, esclarecemos que as medidas que estão sendo adotadas estão de acordo com as
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Secretaria de
Saúde do Estado do Acre, todas elas objetivando a saúde e segurança da população.
Os candidatos deverão acompanhar as publicações e informativos através do site da
Universidade Federal do Acre (não serão expedidos comunicados individuais sobre o andamento do
certame).
Dúvidas ou informações serão esclarecidas por meio do e-mail concurso.prodgep@ufac.br
ou durante horário comercial pelo telefone (68) 99911-1075.
Rio Branco-AC, 31 de março de 2020.
Comissão Organizadora

