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NOTA REFERENTE À ANULAÇÃO DE PROVA – ENFERMEIRO E 
PROFESSOR DE INGLÊS  

Concurso Público - Prefeitura Municipal de Pedro II - PI 
 

 
Comunicamos aos candidatos do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Pedro II 
– PI - que, após constatar a inconsistência das questões específicas aplicadas na 
Prova de Enfermeiro e questões específicas aplicadas na Prova de Professor de 
Inglês, no último domingo, dia 05.03.2023, e no intuito de assegurar os princípios  
básicos de paridade, equidade, publicidade e eficiência na execução de certame público 
respaldo na CF/88, 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 cinco de março 
de dois mil e vinte e três, às 12h, resolve: 
 

 ANULAR a prova objetiva, em sua totalidade, para os cargos de Enfermeiro e 
Professor de Inglês, aplicadas no dia 05.03. 2023. 

 CONVOCAR os candidatos inscritos no concurso aos respectivos CARGOS a 
realizarem uma nova prova no dia 19.03.2023 (DOMINGO).  

 Assegurar aos candidatos aos cargos de Enfermeiro e Professor de Inglês que 
não tenham interesse em participarem da prova nesta data 19.03.2023, o 
ressarcimento da taxa de inscrição que poderá se requerido por meio de 
formulário específico disponibilizado no site www.gabrielexcelencia no qual 
deverá ser feito até o dia 13.03.2023.  

 
Tais providências aqui adotadas demonstram a lisura e probidade do concurso e, a 
anulação da prova, em razão dos fatos constatados, mesmo que tenha de certa forma 
gerado algum tipo de transtorno, em nada prejudicará o desenrolar do concurso 
público do Município de Pedro II - PI. 
 
  

 
Teresina (PI), 07 março de 2023.  

 
 

ISMAEL GABRIEL PEREIRA                                                                                                                                                     
Diretor Geral do Instituto Gabriel Excelência  

 
 

 

 

 

 

http://www.gabrielexcelencia/


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 

 

 


