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COMUNICADO 
   

Depois da constatação do erro de conteúdo programático, ocorrido em 7 (sete) questões e a anulação de 2 
(duas) questões das provas Língua Portuguesa dos cargos de Nível Superior, do Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Camocim, representando 60% (sessenta por cento) das questões da citada matéria, a CONSEP irá 
propor a Comissão Organizadora do Concurso Público a anulação das Questões de Português, 
EXCLUSIVAMENTE  para os cargos de Nível Superior e convocar os candidatos para refazerem as 15 (quinze) 
questões. 

 

Tal atitude se deve ao fato de que uma vez que com a anulação das 9 (nove) questões de cada cargo, do 
referido grau de escolaridade, interferiria e muito no processo de avaliação dos candidatos, uma vez que no 
resultado final teríamos 18% (dezoito por cento) do total das questões de cada cargo de Nível Superior anuladas.  

 

A aplicação de 15 questões (apenas de Língua Portuguesa), caso a Comissão Organizadora venha a 
concordar, iremos sugerir para ser aplicada no dia 03.06.2012 em horário e local a ser definido posteriormente. 

 

Fica claro que quanto aos demais cargos de nível Médio, Fundamental Completo e Fundamental Incompleto, 
apenas ocorrerão pequenos ajustes em seus gabaritos, de acordo com as respostas aos recursos que foram 
deferidos. 

 
Com aplicação da prova das 15 questões de Língua Portuguesa para os cargos de Nível Superior, o 

resultado da Prova Objetiva será publicado após a realização da mesma, não havendo impedimento do 
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andamento do certame para os cargos cuja escolaridade exigida seja de Nível Médio, Fundamental Completo e 
Fundamental incompleto. 

 
A CONSEP lamenta o ocorrido informando que esse fato foi a primeira vez que ocorreu em seus 12 anos de 

existência e na realização de mais de 110 concursos. Desde já se coloca a inteira disposição dos candidatos para 
os esclarecimentos necessários. 

 
 
 

Teresina –PI, 14 de Maio de  2012 
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