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Concurso Público de Camocim – 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 Camocim - CE.  
 

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 – Serviço de Atendimento ao Candidato 
Telefone: (85) 3214-8200  /  Site: www.cetrede.com.br 

 

 
 

ÚLTIMOS COMUNICADOS / AVISOS 
LEIA ABAIXO O EDITAL DA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E 

POSSE DO CONCURSO PÚBLICO DE CAMOCIM-CE 

 

 

PUBLICAÇÕES REALIZADAS 
A Organizadora somente responderá e-mails nos quais o candidato informe nome, Nº de Inscrição e CPF 

 
• Oitava Convocação (Edital 001/2020) - baixe aqui 
• Sétima Convocação (Nomeação e Posse) - baixe aqui 
• Sexta Convocação (Nomeação e Posse) - baixe aqui 
• Quinta Convocação (Avaliação Médica) - baixe aqui 
• Quarta Convocação (Nomeação e Posse) - baixe aqui 
• Terceira Convocação (Nomeação e Posse) - baixe aqui 
• Retificação da Segunda Convocação - baixe aqui 
• Segunda Convocação (para os Exames Médicos) - baixe aqui 
• Primeira Convocação (Nomeação e Posse) - baixe aqui 
• Homologação do Concurso (Publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará) - baixe aqui 
 

 

 

EDITAL, ANEXOS E ADITIVOS 

ÁREA  DO 

CANIDIDATO  

STATUS  DO  CONCURSO.:  HOMOLOGADO 

http://www.cetrede.com.br/
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_Convocacao08.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_Convocacao07.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_Convocacao06.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_Convocacao05.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_Convocacao04.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_Convocacao03.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_EMedicosR.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_EMedicos.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_Convocacao01.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_HDOECE.pdf
http://www.hospedesuaempresa.com/concursos-cetrede/
http://www.hospedesuaempresa.com/concursos-cetrede/
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O Edital é a lei que rege o processo seletivo e dita os direitos e os deveres tanto da 

ORGANIZADORA quanto dos participantes. Pelo Edital, é possível conhecer as formas de 

inscrição, os tipos de avaliações aplicadas, os critérios de classificação e o prazo para recursos. 

 

• Aditivo 01 ao Edital do Concurso - baixe aqui 
• Edital do Concurso - baixe aqui 
• Anexo I - Relação dos Cargos, Salários e Pré-Requisitos - baixe aqui 
• Anexo II - Conteúdo Programático - baixe aqui 

 

 
 

COMUNICADOS, NOTÍCIAS E AVISOS 
A Organizadora somente responderá e-mails nos quais o candidato informe nome, nº de inscrição e CPF 

 

 

http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_Aditivo01E.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_Edital.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_AnexoI.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/044_Concurso/044_AnexoII.pdf

