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Seleção Pública dos Agentes Comunitários de 

Saúde de São Gonçalo do Amarante - 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 a Seleção Pública 
destinada ao provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal 
permanente e formação de cadastro reserva dos Agentes 
Comunitários de Saúde da Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo do Amarante - 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 da Seleção. Assim, coloca 
à disposição dos interessados os seguintes meios de comunicação: 
 

SAC – Serviço de Atendimento ao Candidato 
Telefone: (85) 3214-8208  /  Site: www.cetrede.com.br 

 

 
 

ÚLTIMOS COMUNICADOS / AVISOS 
 

 

 

PUBLICAÇÕES REALIZADAS 
ACOMPANHE  AQUI  AS  PUBLICAÇÕES  SOBRE  A  SELEÇÃO 

 

CONVOCAÇÕES PARA NOMEAÇÃO E POSSE ENVIADAS PELO MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO DO AMARANTE PARA PUBLICAÇÃO NO SITE DO CETREDE. 

 

➢ Primeira Convocação para Nomeação e Posse - Baixe Aqui 
 

 

 

➢ Homologação da Seleção dos ACS (Publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará) - baixe aqui 
➢ Homologação da Seleção dos ACS - baixe aqui 

 

 
 

ÁREA DO CANDIDATO 

(Já  estou  inscrito) 

COMUNICADOS 

NOTÍCIAS E AVISOS 

STATUS  DA  SELEÇÃO.:  ENCERRADO 

http://www.cetrede.com.br/
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/055_Concurso/055_Convocacao01.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/055_Concurso/055_HDOECE.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/055_Concurso/055_HomologSel.pdf
http://www.hospedesuaempresa.com/concursos-cetrede/
http://www.hospedesuaempresa.com/concursos-cetrede/
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COMUNICADOS,  NOTÍCIAS  E  AVISOS 
Após a homologação da Seleção, o candidato deverá manter atualizado seu 
endereço, telefone(s) e e-mail perante a Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
do Amarante, se selecionado. São de exclusiva responsabilidade do 
candidato os prejuízos advindos da não-atualização.  
A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Ceará não se 
responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:  

a) endereço eletrônico errado e/ou não atualizado;  
b) endereço residencial errado e/ou não atualizado;  
c) endereço de difícil acesso;  
d) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT por razões 
diversas, decorrentes de informação errônea de endereço por parte do candidato;  

e) correspondência recebida por terceiros. 

 

 


