
Gabriel  Excelência Instituto Excelência 

Gabriel & Gabriel Consultoria, Projetos e Serviços LTDA 
CNPJ – 10.590.815/0001-21

Avenida José dos Santos e Silva, 1769 – Centro – Ed. Talismã – Sala 102 – Teresina – PI – CEP: 64.001-
300 – www.gabrielexecelencia.com – e-mail – excelência-express@hotmail.com

NOTA REFERENTE À ANULAÇÃO DE PROVA
Concurso Público - Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio - PI

Comunicamos aos candidatos do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Dom 
Inocêncio – PI - que, em virtude de erro constatado nas questões de Língua Portuguesa 
(01 a 10), CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO, que tem como concorrentes 07 (sete) 
candidatos a 01 (uma) vaga ofertada, a Coordenação de Eventos, em conformidade com 
a Banca Julgadora e a Coordenação de Acompanhamento do Concurso Público 
designada pela prefeita municipal e, por determinação do Poder Executivo Municipal, 
com base nos fatos ocorridos e registrados em ata de sala lavrada e assinada no dia 29 
de agosto de dois mil e vinte e um, às 18h, na sala de coordenação do Centro de 
Aplicação da Unidade Escolar Municipal Dom Inocêncio, resolve:

 ANULAR a prova objetiva, em sua totalidade, que foi realizada para o cargo de 
Técnico de Laboratório, no dia 29.08. 2021.

 CONVOCAR os candidatos inscritos no concurso ao respectivo CARGO a 
realizarem uma nova prova no dia 12.09.2021 (DOMINGO), na Unidade Escolar 
Municipal Dom Inocêncio, a partir das 8h, data em que serão aplicadas, também, 
as provas aos cargos de Nível Fundamental.

A todos que se sentirem prejudicados, pedimos nossas desculpas e informamos que o 
erro acontecido atingiu apenas 07 (sete) dos 1198 (hum mil cento e noventa e oito) 
candidatos inscritos, e apenas 01 (hum) das 83 (oitenta e três) tipos de prova 
aplicadas.

Tal fato demonstra a lisura e probidade do concurso e, a anulação das provas, em razão 
do erro constatado, em nada prejudicará o desenrolar do concurso público do 
Município de Dom Inocêncio - PI.
 

Teresina (PI), 30 de agosto de 2021. 
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