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EDITAL Nº 53/2018 – PROGRAD 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO EFETIVO DE 

PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 
COMUNICADO 

 

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 nº19, de 12 de março de 2020; 

Considerando, também, o comunicado da Reitoria da Universidade Federal do Acre, do 

dia 17 de março de 2020, que informa que devido a pandemia do cononavírus, adotará como 

medida de prevenção, dentre outras, a suspenção das aulas de graduação e pós-graduação, a 

suspensão das colações de grau dos cursos, além disso, determina que todos os servidores 

técnico-administrativos exerçam suas atividades em regime de trabalho remoto (‘home office), 

conforme horário de expediente e que tais medidas deverão ser adotadas pelo período de 15 

(quinze) dias; 

Considerando ainda, 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. 

            A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Acre informa aos candidatos 

inscritos na área 12 – Bioquímica, do Concurso Público de Provas e Títulos para o Cargo 

Efetivo de Professor da Carreira de Magistério Superior, objeto do Edital nº53/2018-

PROGRAD, a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA das fases de seleção, enquanto perdurar o 

estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19), a fim de resguardar a saúde e segurança das pessoas envolvidas e garantir a lisura 

do certame. 

Oportunamente, informamos que será mantida a publicação da composição final da Banca 

Examinadora para o dia 19 de março de 2020 e que as demais datas serão previamente 

publicadas na página oficial da Ufac. 
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 Para mais informações, os candidatos poderão entrar em contato com a Prograd/Ufac, 

através do e-mail: prograd@ufac.br.    

 

Rio Branco-AC, 17 de março de 2020 

 

 

 

Profa. Dra. Grace Gotelip Cabral 
Pró-Reitora de Graduação, em exercício 
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