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COMUNICADO Nº 01 
 

EDITAL Nº 45/2019 – PROGRAD 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE 

PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

   

Considerando as orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal 

Civil da Administração Pública Federal (SIPEC), quanto às medidas de proteção 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (Covid-19), estabelecida pela Instrução Normativa nº 

19, de 12 de março de 2020; e considerando o “Comunicado Reitoria”, 

de 17/03/2020, disponível no endereço eletrônico 

http://www.ufac.br/site/comunicados-informes/comunicado-reitoria-29, em que 

informa a suspensão das atividades acadêmicas de graduação e de pós-graduação 

por 15 (quinze) dias, e orienta trabalho remoto (home office) a técnicos-

administrativos no âmbito desta Ifes, a Comissão Geral de Concurso 

COMUNICA que as datas de provas do Edital Prograd 45/2019, e suas posteriores 

publicações, estão mantidas nesse momento, mas que podem ser alteradas a 

depender da situação da pandemia do Coronavírus e de novas orientações do 

Ministério da Saúde. Havendo a necessidade de mudanças, será publicado outro 

comunicado até os primeiros dias do mês de abril. Pedimos aos candidatos que 

estejam atentos com essa possibilidade, pois a situação ainda é incerta, 

considerando que as datas inicialmente estão para o mês de maio, e que estamos 

monitorando o avanço da epidemia no estado e em todo o país.  

Por fim, reiteramos que a Ufac segue as recomendações preventivas do 

Ministério da Saúde, prezando pela saúde e segurança de seus alunos, docentes, 

servidores técnicos administrativos e comunidade externa. 

 

Rio Branco/AC, 19 de março de 2020.   
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