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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
  

A empresa Gabriel & Gabriel Consultoria, Projetos e Serviços – LTDA, tendo em vista a anulação da Prova 
Objetiva (PO) dos Cargos de Nível Superior e Médio e a suspensão da Prova Objetiva (PO) dos cargos de Nível 
Fundamental do Concurso da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – MA, no dia 18.11.2018 vem a público 
esclarecer que: 
 
1º - A decisão extrema é uma forma de garantir a lisura do certame, concedendo a todos os candidatos a 
paridade e transparência necessárias, garantidas por Lei, numa concorrência que deve prevalecer o critério da 
meritocracia; 
 
2º - O comprometimento da operacionalização do certame em tela (Concurso Público) não pode conceber 
qualquer indício de fraude, pois caso isso ocorra contamina o certame, e a empresa, ao perceber tal 
possibilidade com uma falha no procedimento de translado dos envelopes de prova para a cidade de Tuntum 
– MA, onde também estava acontecendo prova, imediatamente procedeu a ANULAÇÃO da Prova Objetiva (PO) 
dos cargos de Nível Superior e Médio, já que NÃO tinha mais a garantia e a segurança necessárias que 
pudessem assegurar a sua lisura; 
 
3º - A suspensão e obviamente a não aplicação da Prova Objetiva (PO) no turno da tarde, cargos de nível médio, 
também extrema, reconhecemos, mas necessária, foi uma forma de não prevalecer a dúvida do candidato 
quanto a sua realização, comprometendo assim a participação dos mesmos, podendo gerar um alto índice de 
abstenção. 
 
4º - Todos os candidatos inscritos continuarão com suas inscrições validadas e aptos para participarem do 
processo (Concurso Público) em nova data a ser publicada brevemente no site da empresa 
www.gabrielexcelencia.nete.br após entendimento entre Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – MA e a 
executora. 
 
5º - Lamentamos profundamente tal episódio que prejudica a todos, especialmente aos candidatos que vieram 
de vários Estados, com gastos e sacrifícios que cada um sabe o grau, mas também reafirmamos que o 
procedimento adotado pela empresa busca protegê-los de qualquer possibilidade que comprometa a lisura e 
obviamente a credibilidade do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – MA.  
 
6º - Finalmente gostaria de agradecer a compreensão, às vezes difícil, mas necessário nesta hora. Também 
reafirmar nosso compromisso de manter o nível da banca dentro do patamar esperado e já aprovado por 
muitos que tiveram a possibilidade de participar de nossos certames. 
 
  

Teresina (PI) 19 de novembro de 2018 
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