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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 
AVISO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS TÍTULOS (PARA TODOS OS 

CARGOS NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR) 
 

Tendo em vista os termos da Notificação nº 289/2016, expedida pela representante do 

Ministério Público de Picos, em que foi solicitada a revisão administrativa de questões específicas 

da prova de Professor de Educação Infantil (Cargos 192 e 193); 

Considerando a resposta aos recursos da prova objetiva, que acabou por acatar os 

termos do recurso e, assim, anular as questões nº 48 e 57, da Prova Objetiva de Professor de 

Educação Infantil (Cargos 192 e 193); 

Considerando a publicação do resultado definitivo da prova objetiva para todos os 

cargos, que acabou por aumentar o número de candidatos classificados em cargos que tem 

previsão da entrega de títulos; 

Prezando pelo tratamento isonômico dos candidatos que devem ter o mesmo prazo 

para entrega dos títulos; 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Picos-PI 
RESOLVE PRORROGAR, para todos os candidatos,  o prazo para entrega dos títulos, que poderão 
ser entregues, nos dias 16 a 21 e de novembro de 2016 (considerando somente dias uteis), 
de forma ALTERNATIVA: 

 
a) PRESENCIALMENTE, na Rua Marcos Parente, nº 155, Centro, Picos/PI, no horário 

das 08 às 12h e das 14 às 17h (Somente dias uteis).  
Nessa hipótese, o candidato pode optar por entregar fotocópia autenticada dos 
documentos ou fotocópia simples com a apresentação do original para a equipe 
receptora.  
 

b) POR SEDEX com Aviso de Recebimento (AR): Para a sede do Instituto Machado de 
Assis, localizada na Rua Antônio Ubiratan Carvalho, nº 4290, Bairro Ininga, 
Teresina/PI, CEP 64.048- 395.  
Nesta modalidade, somente serão considerados títulos apresentados por meio de 
fotocópias autenticadas e a data de postagem até o dia 21/11/2016. Deve constar 
na parte externa o envelope “Títulos – Picos-PI”. 

 
 
Teresina, 15 de novembro de 2016. 
Comissão Organizadora do Concurso 

 


