ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DO
INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE - ISE/AC
EDITAL Nº 026 SEPLAG/ISE, DE 31 DE MAIO DE 2022.
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e o Instituto Socioeducativo do Estado
do Acre - ISE/AC, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento à determinação judicial
constante do Processo nº 1000588-20.2022.8.01.0000, tornam pública a convocação para o
Exame Psicotécnico – 1ª oportunidade, referente ao Edital nº 001 SEPLAG/ISE, de 04 de outubro
de 2021, conforme segue:
1 DA CONVOCAÇÃO PARA O EXAME PSICOTÉCNICO
1.1 Convocação para o Exame Psicotécnico, na seguinte ordem: data, horário, local, endereço,
cargo, inscrição e nome do candidato, em ordem alfabética.
Data: 10 de julho de 2022.
Horário: 07h30min
Local: Escola Professor José Rodrigues Leite.
Endereço: Rua Benjamim Constant nº 924, Centro - Rio Branco/AC.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO
7891555, BRENA KEROLAYNE DA SILVA REIS.
2. DO EXAME PSICOTÉCNICO
2.1. O candidato deverá comparecer ao local indicado no edital de convocação para a etapa com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, munido de documento
oficial, original, de identidade, caneta esferográfica azul ou preta e 2 (dois) lápis pretos nº 2.
2.2. Nas horas que antecedem o Exame Psicotécnico os candidatos deverão observar os seguintes
cuidados:
2.2.1. Dormir bem na noite anterior, sendo desejável pelo menos oito horas de sono;
2.2.2. Alimentar-se adequadamente no café da manhã e almoço, se for o caso, com uma refeição
leve e saudável;
2.2.3. Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas
2.3. Diante do impacto da pandemia do Covid-19, serão adotadas as medidas preventivas
estabelecidas a seguir para a aplicação do Exame Psicotécnico:
2.3.1. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova, levando máscaras de proteção
(cobrindo a boca e o nariz), e se possível levar álcool em gel 70% ou álcool 70% em recipiente
pequeno.
2.3.2. Sugere-se que o candidato leve uma máscara reserva, caso seja necessária a troca da
máscara durante o período de realização do Exame Psicotécnico.
2.3.3. O IBADE recomenda que os candidatos:
2.3.3.1. Evitem cumprimentos por meio de contatos físicos;
2.3.3.2. Evitem o compartilhamento de objetos;
2.3.3.3. Quando precisar espirrar ou tossir, cobrir o nariz e a boca com o braço;
2.3.3.4. Priorizem o uso de objetos individuais para o consumo de água, de preferência, levem sua
garrafa com água.
2.4. Os candidatos deverão observar as demais normas constantes no Item 11 do Edital de abertura
do Concurso Público.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do
site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 - Rio de Janeiro,
ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.
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