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ESTADO DO ACRE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 
SECRETARIA  DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2019 
  

RETIFICAÇÃO Nº 02 
  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL E O INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
- IBFC, no uso das suas atribuições legais, tornam pública a retificação do Edital nº 02/2019 do Processo 
Seletivo Público, conforme indicado a seguir: 

 
1. Alterar as datas dos itens 5.2.1, 5.2.11, 6.6.1 e 7.2.1, conforme a seguir: 
 

5.2.1. As inscrições para o Processo Seletivo Público serão realizadas pela Internet, no endereço eletrônico do IBFC 
www.ibfc.org.br e encontrar-se-ão abertas a partir das 7 horas do dia 20/09/2019 até às 20h59min do dia 
30/10/2019, sendo o dia 31/10/2019 o último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o horário local 
do Estado do Acre. 
 
5.2.11. A partir de 14/11/2019 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br através das 
situações das inscrições, se os dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do IBFC, pelo telefone (11) 
4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7:00 às 15:30 (horário local do Estado do Acre), para verificar o 
ocorrido.  
 
6.6.1. Os candidatos com deficiência deverão fazer o envio eletrônico, via link específico no site do IBFC – 
www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações Oficiais” dos documentos comprobatórios elencados no item 6.6, no 
período das 7 horas do dia 01/11/2019 até às 15 horas do dia 05/11/2019, observado o horário local do Estado 
do Acre. 
 
7.2.1. O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais para a realização das provas, 
deverão fazer o envio eletrônico, via link específico no site do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações 
Oficiais” do Anexo I – Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais, no período das 7 horas do dia 

01/11/2019 até às 15 horas do dia 05/11/2019, observado o horário local do Estado do Acre. 
 

2. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital 02/2019 - Retificado. 
 
 

Cruzeiro do Sul/AC, 22 de outubro de 2019. 
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