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DECRETO N° 639/2014. 

Anula as provas para os cargos de 
agrônomo e técnico de enfermagem, e dá 
outras providências.  

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO II, ESTADO DO PIAUÍ, NEUMA MARI A 
CAFÉ BARROSO, no uso de suas atribuições legais, considerando 
problemas técnicos detectados pela CONSEP nas provas para os cargos de 
Agrônomo e Técnico de Enfermagem, e considerando ainda o parecer da 
Comissão Organizadora do Concurso Publico, 

RESOLVE:

 

Art. 1 º

 

- Anular as provas dos cargos de Agrônomo e Técnico de 
Enfermagem aplicadas no dia 29 de Junho de 2014, do concurso público 
regulamentado pelo Edital nº 001/2014, e todos os atos dela decorrentes. 

Art . 2 º

 

- Fica a empresa responsável pela realização do certame 
(CONSEP) obrigada a publicar, através dos meios legais, ato de 
convocação dos candidatos para aplicação de nova prova, dentro do prazo 
improrrogável de 45 dias, bem como o calendário de todas as suas 
etapas. 

§ 1 º -

 

Faculta-se aos candidatos o direito de desistência de participar da 
aplicação da nova prova, garantindo-se, inclusive, a devolução da taxa de 
inscrição, desde que faça o pedido até 5 dias antes da aplicação da prova. 

§ 2 º .

 

O ressarcimento de que cuida o parágrafo anterior será garantido 
mediante requerimento dirigido à CONSEP via e-meio desta, informando 
conta corrente, agência e Banco para a restituição do valor da inscrição, 
acompanhado de cópia da certeira de identidade. 

§ 3 º .

 

Protocolado o requerimento de desistência do certame e efetivada a 
restituição do valor correspondente à taxa de inscrição implica eliminação 
do candidato do concurso do qual trata o presente decreto.  

Art . 3 º

 

- As normas para aplicação da prova serão as mesmas constantes 
do Edital 001/2014 do Concurso Público. 

Art . 4 º

 

- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.   

Neuma Maria Café Barroso 
Prefeita Municipal  


