ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA,
AUXILIAR DE NECROPSIA, DELEGADO DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL - SEPC.
EDITAL Nº 004 SGA/SEPC, DE 05 DE ABRIL DE 2017.
A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa - SGA e a Secretaria de Estado de Polícia Civil
- SEPC tornam pública a exclusão dos subitens 13.2, 13.2.1, 13.2.2, a inclusão dos subitens 6.6.1.1,
6.6.1.1.1, 6.6.1.2, 6.8.5.1, 111.2.1, 11.2.2, 11.2.2.1 e a retificação dos subitens 6.6.1, 9.1.1, 9.5, 9.6, 9.10,
9.11, 11.2, 12.1.1, 13.1, 13.8.8, 18.1, 18.5, 21.2, ANEXO II e ANEXO III do Edital nº 001 SGA/SEPC,
de 17 de março de 2017, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados
os demais itens e subitens não citados nesta retificação.
(...)
6. DAS INSCRIÇÕES
(...)
6.6.1. O candidato somente terá confirmada a inscrição para um único cargo visto que as Provas
serão realizadas no mesmo dia e turno para todos os cargos.
6.6.1.1. O candidato que efetuar mais de uma inscrição, cujas provas forem aplicadas no mesmo dia
e turno, terá sua primeira inscrição paga ou isenta automaticamente cancelada, não havendo
ressarcimento do valor da inscrição paga, referente à primeira inscrição.
6.6.1.1.1. Não sendo possível identificar a última inscrição paga ou isenta, será considerado o
número gerado no ato da inscrição, validando-se a última inscrição gerada.
6.6.1.2. É de responsabilidade integral do candidato o pagamento correto do valor da inscrição,
devendo o mesmo arcar com ônus de qualquer divergência de valor.
(...)
6.8.5.1. O candidato somente terá confirmada a inscrição para um único cargo conforme descrito no
subitem 6.6.1.
(...)
9. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS FASES
(...)
9.1.1. As informações sobre os locais e os horários de aplicação das demais etapas serão divulgadas
no site www.ibade.org.br.
(...)
9.5. Quando da realização das Provas Objetiva e Discursiva o candidato deverá, ainda,
obrigatoriamente, levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material
transparente, não podendo utilizar outro tipo de caneta ou material.
(...)
9.6. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das etapas, após o horário
fixado para o fechamento dos portões, sendo que as Provas Objetivas e Discursivas serão iniciadas
20 (vinte) minutos após esse horário. Após o fechamento dos portões, não será permitido o acesso
de candidatos, em hipótese alguma, mesmo que as provas ainda não tenham sido iniciadas.
(...)
9.10. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado as Provas Objetiva
e Discursiva no local de realização da mesma. Ao terminarem, os candidatos deverão se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e
bebedouros, nem mesmo com a alegação de aguardar o próximo turno.
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9.11. As Fases acontecerão em dia, horário e locais indicados nas publicações oficiais e no COCP,
esse último somente para as Provas Objetiva e Discursiva. Não haverá, sob pretexto algum,
segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado eliminado do Concurso Público o
candidato que faltar às fases. Não haverá aplicação de prova fora do horário, data e locais prédeterminados.
(...)
11. DA PROVA DISCURSIVA
(...)
11.2. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar a Folha de Resposta e/ou o Caderno de
Questões ao Fiscal de sala.
11.2.1. O candidato só poderá levar o próprio exemplar do Caderno de Questões se deixar a sala a
partir de 1 (uma) hora para o término do horário da prova.
11.2.2. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o
último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando a
idoneidade da fiscalização da prova, retirando-se dessa de uma só vez.
11.2.2.1. No caso de haver candidatos que concluam a prova ao mesmo tempo, sendo um ou dois
desses necessários para cumprir o subitem 11.2.2, a seleção dos candidatos será feita mediante
sorteio.
(...)
12. DA PROVA DE TÍTULOS
(...)
12.1.1. Somente serão divulgadas as notas dos títulos dos candidatos aprovados na Prova
Discursiva.
(...)
13. DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
13.1. Participarão desta etapa somente os candidatos aprovados na Prova Discursiva.
Excluem-se os subitens:
13.2; 13.2.1; 13.2.2.
(...)
13.8.8. O candidato que não se apresentar com roupa adequada para a prática da Prova de Aptidão
Física (camiseta, calção, short ou bermuda ou legging, meias e tênis) não poderá realizá-lo, sendo,
portanto, considerado INAPTO e consequentemente ELIMINADO do certame.
(...)
18. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO
18.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer
das questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou
conteúdo da questão, bem como do padrão de resposta (chave de correção) da Peça Processual.
(...)
18.5. Será facultado ao candidato solicitar revisão da nota da Prova Discursiva, da Perícia Médica
dos candidatos que se declararam com deficiência, da Prova de Títulos, do resultado da Prova de
Aptidão Física, do Exame Psicotécnico, da Prova Prática de Digitação, do Exame Médico e
Toxicológico da Investigação Criminal e Social e do Curso de Formação, esses dois últimos nos
termos dos subitens 17.8 e 20.7 do edital.
(...)
21. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
(...)
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21.2. No caso de igualdade de pontuação final para classificação, dar-se-á preferência
sucessivamente ao candidato que obtiver:
(...)
ANEXO II CRONOGRAMA PREVISTO
DATAS
EVENTOS
PREVISTAS
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva e chave de correção da Peça Processual
09/05/2017
(a partir das 12 horas)
Prazo para a interposição de recursos contra a Prova Objetiva e chave de correção
10/05 a
da Peça Processual
11/05/2017
ANEXO III - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
(...)
NÍVEL SUPERIOR: DELEGADO DE POLICIA
(...)
Direito Processual Penal:
Fundamentos do Processo Penal e Criminologia Crítica. Dignidade humana, direitos fundamentais
e princípios do processo penal. Aplicação da lei processual no espaço, no tempo e imunidades.
Inquérito policial; notícia criminis. Arquivamento do inquérito policial. Ação penal. Jurisdição;
competência. Das Prisões e das medidas cautelares diversas. Prazos. Liberdade provisória.
Questões e processos incidentes. Restituição das coisas apreendidas. Medidas assecuratórias.
Incidente de falsidade. Insanidade mental do acusado. Das Provas. Corpo de delito e perícias em
geral. Interrogatório do acusado. Confissão. Ofendido. Testemunhas. Reconhecimento de coisas e
pessoas. Acareação. Documentos e indícios. Busca e apreensão. Intervenções corporais. Do acusado
e seu defensor. Processos dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Processo
Comum. Defesa preliminar, recebimento da denúncia, citação, intimação, carta precatória,
sentença. Procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Causas de
extinção da punibilidade. Habeas corpus. Juizados Especiais Criminais. Lei Maria da Penha. Lei da
Prisão Temporária.
Rio Branco/AC, 05 de abril de 2017.
Sawana Leite de Sá Paulo Carvalho
Secretária de Estado da Gestão Administrativa

Carlos Flávio Gomes Portela Richard
Secretário de Estado de Polícia Civil
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