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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 10, DE 27 DE JUNHO DE 2014 
 
 
A Reitora Pro Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria Ministerial nº 363, de 24/04/2014, publicada 
no DOU nº 78, seção 2, de 25/04/2014, e considerando o Edital Complementar nº 09, de 29 
de maio de 2014, RESOLVE: 
 
 
1º INFORMAR aos candidatos inscritos no Edital nº 02/2014, Concurso Público para 
provimento de vagas no quadro permanente dos cargos da carreira dos Técnico-
Administrativos em Educação, os procedimentos que nortearão a continuidade do referido 
certame. (Anexo I) 
 
 
2º DIVULGAR novo cronograma com as etapas que comporão o Edital. (Anexo II) 
 
 
 

Rio Branco, Acre, 27 de junho de 2014 
 
 
 

ROSANA CAVALCANTE DOS SANTOS 
REITORA PRO TEMPORE 
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ANEXO I – ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 
1. Serão divulgadas, no dia 04 de julho de 2014, listas de deferimento e indeferimento de 
inscrições conforme processamento do pagamento, feitos até o dia 22 de abril de 2014. 
 
1.1 Caberá ao candidato verificar em qual lista está relacionado e qual o motivo do 
indeferimento, quando for o caso. 
 
2. Para efeito de correções de alterações em dados pessoais e na cidade de realização da 
prova, todos os candidatos terão acesso ao cadastro de dados vinculados ao(s) concurso(s) 
em que estão inscritos, no período de 07 a 11 de julho de 2014. 
 
2.1. Não será permitida a alteração do cargo para qual se inscreveu. 
 
3. Os candidatos que tiveram a inscrição indeferida deverão observar o motivo do 
indeferimento e encaminhar comprovante que justifique a correção para o e-mail: 
indeferimento.ifac@msconcursos.com.br no período de 07 a 11 de julho de 2014. 
 
3.1 Para facilitar, agilizar na identificação dos candidatos e melhorar a eficiência da 
identificação da inconsistência, o e-mail enviado deverá conter: 
a) Nome do Candidato; 
b) Número de Inscrição (Número de Referência na GRU); 
c) CPF (do candidato) 
d) Documentos legíveis que comprovem a sua situação (cópia da GRU e cópia do comprovante 
de PAGAMENTO). 
 
4. Após verificação, a listagem final das inscrições será publicada no dia 21 de julho de 2014, 
nos sites do IFAC e da MSCONCURSOS. 
 
5. O novo ensalamento das provas será publicado no dia 22 de julho de 2014, nos sites do 
IFAC e da MSCONCURSOS. 
 
5.1. Caso haja inconsistências nas informações, os candidatos terão o prazo de 2 (dois) dias 
úteis para envio de recursos, feitos, única e exclusivamente, pelo e-mail: 
recurso.indeferimento.ifac@msconcursos.com.br. 
 

DAS PROVAS 
 
6. As provas objetivas serão reaplicadas nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena 
Madureira, Tarauacá e Xapuri no dia 17 de agosto de 2014. 
 
6.1. Cabe ao candidato escolher o município para qual deseja realizar as provas. 
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6.2. As despesas de deslocamento estão por conta do candidato. 
 
7. As provas para os cargos da carreira Técnico-Administrativo em Educação serão realizadas 
no turno MATUTINO, às 8 (oito) horas, no horário oficial do Acre. 
 
7.1 Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 7 (sete) horas e fechados, 
impreterivelmente, às 7 (sete) horas e 40 (quarenta) minutos. 
 
8. Recomenda-se ao candidato que conheça previamente o local de realização das provas, 
após a divulgação do ensalamento, e que chegue ao local, no dia da prova, com antecedência 
mínima de 45 minutos da abertura dos portões. 
 
9. São proibidos, nos termos dos itens 4.3.8, 4.3.9, 4.3.9.1, 4.3.9.2 e 4.3.10 do Edital de 
Concurso Público, o porte de armas, a comunicação entre os candidatos, consultas à 
publicações impressas ou eletrônicas, bem como o uso de aparelhos eletrônicos e demais 
objetos citados nos itens. 
 
9.1. Recomenda-se ao candidato que não levem quaisquer dos objetos ao local de prova, uma 
vez que seu uso será proibido dentro dos recintos. 
 
10. Os candidatos que portarem algum dos objetos relacionados no item 4.3.10 do Edital de 
Concurso Público, deverão: 
a) mantê-los desligados e, quando possível, com bateria retirada; 
b) acondicioná-los dentro de saco plástico, fornecidos pela MSCONCURSOS, antes de entrar 
na sala de aplicação da prova; e 
c) acomodá-los, durante todo o período em que estiver dentro da sala, embaixo da carteira, sob 
sua guarda e responsabilidade. 
 
10.1. Candidatos com objetos, que não seja caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, e o 
documento de identificação válido com foto, não receberão o caderno de provas até que se 
faça os procedimentos supramencionados. 
 
10.2. O candidato que se recusar a seguir os procedimentos supramencionados será retirado 
da sala de prova e consequentemente eliminado do concurso. 
 

DOS RECURSOS 
 
11. Os candidatos terão o prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da data seguinte à 
publicação do fato que lhe deu origem, de forma que os recursos a serem interpostos contra os 
resultados terão seus prazos contados a partir do dia útil seguinte à divulgação pelos sites 
www.msconcursos.com.br e http://concursos.ifac.edu.br, conforme Cronograma no Anexo II. 
 
11.1. Excepcionalmente, para a fase de correção de dados e indeferimentos será dado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 
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11.2. Admitir-se-á recurso individualizado, por candidato, referente A TODOS OS ATOS do 
Concurso, mesmo que o prazo não esteja discriminado no cronograma. 
 
11.3. O recurso deverá ser apresentado no formulário próprio, disponível no site 
www.msconcursos.com.br. 
 
11.4. Será indeferido o recurso que:  
a) não estiver digitado;  
b) não for encaminhado em arquivo .doc (word);  
c) estiver identificado em outro lugar que não específico; e 
d) for encaminhado em data posterior ao período recursal. 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12. Mantenham-se as demais informações constantes no Edital de Concurso Público e os 
Editais Complementares publicados até essa data. 
 
12.1 Os casos não previstos serão resolvidos pela Empresa Organizadora do Concurso e/ou a 
Comissão de Concurso, à luz da legislação vigente. 
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ANEXO II – CRONOGRAMA 
 

FASES DATA 

Publicação do Edital Complementar 27/06/2014 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas – geral e PNE 04/07/2014 

Período recursal sobre as inscrições indeferidas – geral e PNE 07 a 11/07/2014 

Divulgação das inscrições deferidas após recursos – geral e PNE 21/07/2014 

Divulgação do “Ensalamento” 22/07/2014 

REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PROVAS: 
- Provas Objetivas (Docente e Técnico) 17/08/2014 

Divulgação do gabarito preliminar 18/08/2014 

Período recursal sobre o gabarito preliminar 19 e 20/08/2014 

Divulgação do gabarito definitivo 09/09/2014 

Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas 09/09/2014 

Período recursal sobre resultado preliminar das provas objetivas 10 e 11/09/2014 

Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas 22/09/2014 

- Convocação para a Prova de Desempenho Didático, para a 
Prova de Títulos e para o sorteio do tema da Prova de 
Desempenho Didático (Docente) 
- Convocação para Prova Prática (Técnico) 

22/09/2014 

Realização do sorteio do tema da Prova de Desempenho Didático 26/09/2014 

Divulgação do Cronograma da Prova de Desempenho Didático 26/09/2014 

REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DE PROVAS: 
- Provas de Desempenho Didático e de Títulos (Docente) 
- Prova Prática (Técnico) 

27, 28 e 29/09/2014 

Publicação do resultado preliminar da Provas: 
- Provas de Desempenho Didático e de Títulos (Docente) 
- Prova Prática (Técnico) 

06/10/2014 

Período recursal sobre o resultado preliminar das Provas: 
- Provas de Desempenho Didático e de Títulos (Docente) 
- Prova Prática (Técnico) 

07 e 08/10/2014 

Publicação do resultado definitivo da Provas: 
- Provas de Desempenho Didático e de Títulos (Docente) 
- Prova Prática (Técnico) 

20/10/2014 

Divulgação da classificação preliminar 20/10/2014 

Período recursal sobre a classificação preliminar 21 e 22/10/2014 

Publicação da classificação final 23/10/2014 

Homologação dos Concursos Públicos 24/10/2014 

 


