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Concurso  Público  de  Itapipoca  -  CE 

 

O Centro de Treinamento e Desenvolvimento - CETREDE, instituição vinculada à 
Universidade Federal do Ceará - UFC, empenha, mais uma vez, sua responsabilidade 
e tradição, bem assim a reconhecida competência de seus profissionais, para organizar e 

executar o Concurso Público destinado ao provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente 
e formação de cadastro reserva da Prefeitura Municipal de Itapipoca. 
 

Exercitando a lisura e transparência, que devem presidir certames dessa natureza, o CETREDE disponibiliza 
ampla estrutura de apoio para prestar informações aos candidatos, atento ao que determina a legislação 
pertinente e o próprio Edital do concurso. Assim, coloca à disposição dos interessados 
os seguintes meios de comunicação: 
 

SAC – Central de Atendimento ao Candidato 
Telefones: (85) 3214-8200    /    Fax: 3214-8233 
Site: http://www.cetrede.com.br  /  E-mail: concurso036@cetrede.com.br 
 

O CETREDE torna público a retificação do Resultado Oficial do Concurso Público para 
Provimento de Vagas do Quadro de Efetivos e Formação de Cadastro de Reserva da 
Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE, para os cargos de Assistente Social  e 
Farmacêutico, por não terem sido consideradas as notas de corte, no modelo que foi 
processado, conforme Edital 001/2015, item 8.1.1 – “...serão analisados e pontuados os 
Títulos dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados até três vezes o 
Número de Vagas Ofertadas para o cargo a que concorreu.” Comissão Organizadora do 
Concurso. 

CRONOGRAMA   DAS   ATIVIDADES 
Período de Inscrição 21/12/2015 a 05/02/2016 

Local de Inscrição http://www.cetrede.com.br  

Horário de Inscrição 07h00min as 23h00min 

Solicitação de Isenção da Taxa 
de Inscrição 

04/01/2016 a 05/01/2016 

Divulgação da Relação das 

Isenções Deferidas/Concedidas 
21/01/2016 

Homologação das Inscrições 12 de fevereiro de 2016 

Cartões dos Candidatos 18 de fevereiro de 2016 

Data de Realização do Concurso 28 de fevereiro de 2016 

Local de Realização das Provas 
Será informado quando da disponibilização dos Cartões de Inscrição em 

18/02/2016 

Horário das Provas 

08h00min as 12h00min: Ensino Superior e Agente Administrativo 

14h00min as 18h00min: Ensino Médio (menos Agente Administrativo) e 
Ensino Fundamental: 

Situação das Inscrições 
Fazer/Acompanhar sua INSCRIÇÃO ou Imprimir o Cartão do 

Candidato  

 

O CETREDE só responderá e-mails nos quais o Candidato informe 

o Nome, Inscrição e C.P.F. 

Comunicados e Noticias 

http://www.cetrede.com.br/
mailto:concurso036@cetrede.com.br
http://www.cetrede.com.br/
http://www.hospedesuaempresa.com/concursos-cetrede
http://www.hospedesuaempresa.com/concursos-cetrede
http://www.hospedesuaempresa.com/concursos-cetrede
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FORMULÁRIO PARA RECURSOS DIVERSOS – Edital e seus Anexos, Isenção da Taxa de Inscrição, Inscrições 

Homologadas, Atendimento Especial, Produção Textual/Redação, Prova de Títulos, Outros Recursos (exceto para 
Recursos contra os Gabaritos Preliminares) - baixe aqui 

 

 

PUBLICAÇÕES  REALIZADAS 
 

 Retificação do Edital de Convocação para Exames Médicos – Agente de Operação e 
Fiscal de Trânsito - baixe aqui 

 Edital de Convocação para Exames Médicos - Agente de Operação e Fiscal de Trânsito 
- baixe aqui 
 

 Homologação do Concurso publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará - 
baixe aqui 

 

 Homologação do Concurso - baixe aqui 
 Resultado Final do Concurso - (menos Agente de Operação e Fiscal de Trânsito que ainda terão duas fases 

a cumprir) - baixe aqui 

 Resultado Final do Concurso (NFC) dos Portadores de Deficiência (menos Agente de Operação e Fiscal de 

Trânsito que ainda terão duas fases a cumprir) - baixe aqui 

 Resultado da Prova de Títulos - PRELIMINAR – Prazo para RECURSOS (24 e 25/06/2016) - baixe aqui 

 Edital de Entrega de Títulos (Prazo 03 e 06 a 08/06/2016) 

 Resultado das Provas de Redação - NP3 – (PRELIMINAR) - baixe aqui 

 Resultado das Provas Objetivas (NFPO) (RETIFICADO) - baixe aqui 

 Resultado das Provas Objetivas (NFPO) - baixe aqui 

 Resultado das Provas Objetivas (NFPO) dos Candidatos portadores de deficiência - baixe aqui 

 Gabarito Oficial do cargo de Professor PEB II - Educação Física – Prova Específica – NP2 - baixe aqui 

 Formulário para Recursos contra o Gabarito Preliminar (Prazo para Recurso 28/04/16 e 29/04/16) - baixe 

aqui 
 Gabarito Preliminar do cargo de Professor PEB II - Educação Física – Prova Específica – NP2 - baixe aqui 

 Prova Específica (NP2) do cargo de Professor PEB II - Educação Física – baixe aqui 

 Lotação dos Candidatos ao cargo de Professor PEB II - Educação Física, por data, colégio e sala, que 

realizarão prova no dia 24-04-2016 - baixe aqui 

 Candidatos com notas NP1 e NP2 >= 50 pontos - baixe aqui 

 Gabaritos Oficiais – Magistério - baixe aqui 

 Gabaritos Oficiais – Nível Superior - baixe aqui 

 Gabaritos Oficiais – Nível Médio - baixe aqui 

 Gabaritos Oficiais – Nível Fundamental Completo - baixe aqui 

 Gabaritos Oficiais – Nível Fundamental Incompleto - baixe aqui 

 Formulário para Recursos contra os Gabaritos Preliminares (Prazo para Recurso 04/03/16 e 07/03/16) 

 Gabaritos Preliminares – Magistério - baixe aqui 

 Gabaritos Preliminares – Nível Superior - baixe aqui 

 Gabaritos Preliminares – Nível Médio - baixe aqui 

 Gabaritos Preliminares – Nível Fundamental Completo - baixe aqui 

 Gabaritos Preliminares – Nível Fundamental Incompleto - baixe aqui 

 Provas – Magistério - baixe aqui 

 Provas – Nível Superior - baixe aqui 

 Provas – Nível Médio - baixe aqui 

 Provas – Nível Fundamental Completo - baixe aqui 

 Provas – Nível Fundamental Incompleto - baixe aqui 

 Republicação das Inscrições Homologadas com a Lotação dos Candidatos por Cargo, Colégio e Sala 

(PRELIMINAR) - baixe aqui 
 Inscrições Homologadas (PRELIMINAR) - baixe aqui 

 Inscrições Homologadas dos Portadores de Deficiência (PRELIMINAR) - baixe aqui 

 Isenções Deferidas (atualizada em 28/01/16) - baixe aqui 

 Isenções Deferidas (PRELIMINAR) - baixe aqui 

http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_FRecursosDIV.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_EMedicoR.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_EMedico.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_HDOECE.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_Homologacao.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_NFC.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_NFCDEF.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_NP4P.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_NP3P.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_NFPOR.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_NFO.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_NFODEF.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_GABO_PEFisica.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_FRecursosPEF.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_FRecursosPEF.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_GABP_PEFisica.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_PROV_PEFisica.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_Lotacao160424.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_NFPOPM50.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_GABO_Magisterio.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_GABO_Superior.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_GABO_Medio.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_GABO_Fundamental.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_GABO_FundIncompl.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_GABP_Magisterio.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_GABP_Superior.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_GABP_Medio.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_GABP_Fundamental.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_GABP_FundIncompl.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_PROV_Magisterio.rar
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_PROV_Superior.rar
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_PROV_Medio.rar
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_PROV_Fundamental.rar
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_PROV_FundIncompl.rar
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_LotacaoP.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_IHomologP.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_IHomologDEFP.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_Isentos.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_IsentosP.pdf
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 Formulário para requerimento de isenção da Taxa de Inscrição (Modelo IT 01) 

 Formulário para requerimento de isenção da Taxa de Inscrição (modelo IT 02) 

 

 

 

EDITAL,  ANEXOS  E  ADITIVOS 
 

 Aditivo 01 ao Edital do Concurso - baixe aqui 

 Edital do Concurso (Atualizado em 30/12/2015) - baixe aqui 

 Anexo III – Específico para o cargo de Agente de Operação e Fiscal de Trânsito (Atualizado em 30/12/2015) 

- baixe aqui 

 
 Edital do Concurso - baixe aqui 

 Anexo I - Relação dos Cargos, Salários e Pré-Requisitos - baixe aqui 

 Anexo II - Conteúdo Programático - baixe aqui 

 Anexo III – Específico para o cargo de Agente de Operação e Fiscal de Trânsito - baixe aqui 
 

 

 

COMUNICADOS,  NOTÍCIAS  E  AVISOS 
O CETREDE não vende e nem recomenda APOSTILAS 
para os seus CONCURSOS e SELEÇÕES. 
 

30-06-2016 – O CETREDE torna público a retificação do Resultado Oficial do Concurso Público 
para Provimento de Vagas do Quadro de Efetivos e Formação de Cadastro de Reserva da 
Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE, para os cargos de Assistente Social  e Farmacêutico, por 
não terem sido consideradas as notas de corte, no modelo que foi processado, conforme Edital 
001/2015, item 8.1.1 – “...serão analisados e pontuados os Títulos dos candidatos aprovados nas 
provas objetivas e classificados até três vezes o Número de Vagas Ofertadas para o cargo a que 
concorreu.” Comissão Organizadora do Concurso 

04-04-2016 – CONVOCAÇÃO - O CETREDE vem tornar público que: 
Considerando recursos apresentados quanto à elaboração das questões e seu gabarito, da prova de Conhecimentos Específicos para o cargo 
de Professor PEB II, Educação Física, do concurso público para preenchimento de cargos e formação de cadastro reserva para o Município de 
Itapipoca, Edital n. 001/2015, tomamos a decisão de torná-las nulas. Convocamos os candidatos, devidamente, inscritos, para a realização 
de nova prova, que será aplicada no dia 24 de abril de 2016, no horário de 9:00 h às 12:00h, na EEB Dr. Geraldo Gomes de Azevedo, 
localizada na Rua Joaquim Américo Teixeira, n. 216, Boa Vista, Itapipoca – CE. - Fortaleza 04 de abril de 2016 - A Diretoria 

25-01-2016 – Como faço para imprimir uma 2a. Via do Boleto Bancário, com uma nova Data de Vencimento? 
Cada vez que é impresso uma 2a. Via do Boleto Bancário, é dado um novo prazo de (cinco) dias. Convém salientar que o prazo de vencimento 
máximo é o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições. PORTANTO NENHUM BOLETO É GERADO COM PRAZO SUPERIOR AO DIA 
ÚTIL SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES. SE FOR GERADO UMA 2a. VIA DO BOLETO NO ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO O PRAZO 
SERÁ DE 24 HORAS. 
1 – No topo desta página clique na figura INSCRIÇÕES. 
2 - Informe seu CPF e Data de Nascimento (no formato DD/MM/AAAA) e clique em Acessar. 
3 - Em Concursos Inscritos selecione o cargo para o qual se inscreveu. 
4 - Clique em Segunda Via do Boleto Bancário. 

25-01-2016 - Prorrogado o prazo das inscrições até o dia 05/02/2016 (leia Aditivo 01) 

19-01-2016 - Devido ao grande número de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição a Relação das Isenções Deferidas somente será 
divulgado no dia 21/01/2016 a partir das 16h00min 

21-12-2015 - Recomendamos que nos dois primeiros dias do período de inscrição os candidatos leiam o Edital e seus anexos para que 
possam ter certeza do cargo que irão escolher. Somente após ter certeza do cargo escolhido é que deverão fazer a sua inscrição. LEMBRE-
SE UMA VEZ EFETUADA A INSCRIÇÃO PARA UM DETERMINADO CARGO NÃO SERÁ MAIS POSSÍVEL ALTERAR PARA OUTRO 
CARGO 

 

http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_Aditivo1.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_EditalR.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_AnexoIIIR.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_Edital.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_AnexoI.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_AnexoII.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/036_Concurso/036_AnexoIII.pdf

