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COMUNICADO  

  
 A empresa Gabriel & Gabriel Consultoria, Projetos e Serviços – LTDA comunica 
aos candidatos inscritos no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Presidente 
Dutra – MA, que a Prova Objetiva (PO) será realizada no dia 18.11.2018 
(DOMINGO), nos turnos manhã e tarde, conforme já publicado, com a seguinte 
distribuição: 
 
- Cargos de Nível Superior e Médio (Manhã) 
 
- Cargos de Nível Fundamental (Tarde) 
 
Informamos, também, que: 
 
- As provas objetivas (PO) do dia 18.11.2018 serão aplicadas nas cidades de 
Presidente Dutra – MA e Tuntum – MA; 
- O horário da prova será o normal vigente nos demais estados do Nordeste; 
- As provas do turno da manhã têm seu início previsto para as 8h e do turno da tarde 
tem seu início previsto para as 14h; 
- O candidato deverá se apresentar portando apenas o documento de identificação 
e caneta azul ou preta; 
- O candidato que efetuou sua inscrição e efetivou o pagamento no prazo previsto e 
o nome não consta na relação de homologados, nem na distribuição dos locais de 
prova, que será publicado na terça-feira (13.11.2018), deverá se dirigir à 
coordenação geral do certame no dia 17.11.2018 (sábado), a partir das 16h na 
cidade de Presidente Dutra – MA, levando o comprovante de inscrição e o 
comprovante de pagamento de taxa; 
- O candidato que se inscreveu em mais de um cargo, mesmo em turnos diferentes, 
e realizar a prova em ambos, será eliminado do certame. 
- Mais uma vez ratificamos que NÃO será permitido, em hipótese alguma, o 
candidato ter acesso ao local da prova portando aparelho celular (mesmo desligado) 
ou qualquer outro equipamento previsto no item 6.8 do Edital. 
- A relação com os locais de prova será publicada no site 
www.gabrielexcelencia.net.br no dia 13.11.2018 (terça-feira), a partir das 15h. 
 
 

 

Teresina (PI), 09 de novembro de 2018.  

  

  
Coordenação de Eventos - IGE  

  

http://www.gabrielexcelencia.net.br/
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