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Nota Referente à Prorrogação de Inscrição e 
Modificação do Cronograma de Atividades  

Teste Seletivo - Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis do Piauí - PI

Comunicamos aos candidatos inscritos e interessados em participar do Teste Seletivo 
do Município de São Francisco de Assis do Piauí – PI, que foi prorrogada a inscrição e 
pagamento da taxa, conforme o que se segue: 

ANEXO  III – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE DATA LOCAL

Inscrições dos candidatos De 20 a 22/12/2021   Via internet  
www.gabrielexcelencia.net.br

Prazo final para o pagamento da taxa de 
inscrição 

De 24/12/2021  
 

De acordo com as novas regras do 
sistema financeiro brasileiro 

Homologação dos candidatos aptos a 
participarem da Prova  

Até o dia 
27/12/2021

www.gabrielexcelencia.net.br

Recursos dos candidatos referentes às 
inscrições indeferidas

27 e 28/12/2021 excelencia-express@hotmail.com

Divulgação dos locais onde serão 
aplicadas as provas com os nomes de 
candidatos por Centro de Aplicação, 

endereço e sala.

Até o dia 
12/01/2022

Prefeitura Municipal e 
www.gabrielexcelencia.net.br  

Aplicação da prova objetiva (Previsão) 16/01/2022 Conforme local especificado na 
relação publicada

Divulgação do Gabarito Oficial 18/01/2022 www.gabrielexcelencia.net.br

Prazos para recursos ao Gabarito 18 e 19/01/2022 excelencia-express@hotmail.com

Resultado de recursos ao gabarito Até o dia 
24/01/2022

www.gabrielexcelencia.net.br

Resultado Preliminar Até o dia 
04/02/2022

 www.gabrielexcelencia.net.br 

Prazo para recurso 04 e 05/02/2022 excelencia-express@hotmail.com

Resultado de Recurso e Resultado Final 09/02/2022 www.gabrielexcelencia.net.br

Informamos, também, que os candidatos que fizeram o cadastro de inscrição e não 
efetuaram o pagamento na data estabelecida no cronograma inicial do Edital nº 
001/2021, deverão fazer um novo cadastro e aguardar o prazo de 48h para receber o 
boleto bancário novo, já que o boleto anterior não será revalidado pelo sistema 
bancário.  
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Estamos à disposição para mais informações no e-mail excelência-
express@hotmail.com no Cel. (86) 99445.0648. e no  Whatsapp 99945.4983

Teresina (PI), 20 de dezembro de 2021. 
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