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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE EFETIVOS E FORMAÇÃO 
DE CADASTRO RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA - CE. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA, 

CEARÁ, por sua Prefeita, Senhora Ariana Cordeiro 

Façanha de Aquino, no uso de suas atribuições e 

prerrogativas legais e de acordo com o art. 37, inciso II, 
da Constituição Federal de 1988 e, nos termos das leis 

municipais Lei Nº 815, de 20 de setembro de 2021 e 

da Lei Nº 816, de 29 de setembro de 2021 resolve 
aditivar o Edital 001/2021, de 16 de setembro de 2021, 

nos itens abaixo relacionados, que passam a ter a 
seguinte redação: 
 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 – CRONOGRAMA 

Período de Inscrição 18/09/2021 a 20/10/2021 

Local de Inscrição www.cetrede.com.br 

Horário de Inscrição Das 07h00min as 23h00min 

Solicitação de 
Atendimento Especial 18/09/2021 a 20/10/2021 

Solicitação de Isenção 
da Taxa de Inscrição 

23 a 24 de setembro de 2021 

Divulgação das Isenções 
Concedidas 

29/09/2021 e divulgada no 

site www.cetrede.com.br 

Solicitação de Isenção 
da Taxa de Inscrição 
para os cargos de 
Intérprete de Libras, 
Professor de Educação 
Especial e Professor PEB 
II - Libras 

06 a 07 de setembro de 2021 

Divulgação das Isenções 
Concedidas para os 
cargos de Intérprete de 
Libras, Professor de 
Educação Especial e 
Professor PEB II - Libras 

08/10/2021 e divulgada no 

site www.cetrede.com.br 

Homologação das 
Inscrições 

25/10/2021 e divulgada no 

site www.cetrede.com.br 

Disponibilização dos 
Cartões de Inscrição 

A partir de 01/11/2021 no site 

www.cetrede.com.br 

Data de Realização do 
Concurso 07 de novembro de 2021 

Local de Realização das 
Provas 

Será informado quando da 
disponibilização dos Cartões de 

Inscrição em 01/11/2021. 

Horário das Provas Das 08h00min às 12h00min 

 

2 - DOS CARGOS, VAGAS, PRÉ-
REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E 

VENCIMENTOS MENSAIS 

Cargos Ofertados 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Agente Municipal de Trânsito 4 24 

Analista Ambiental 1 6 

Fiscal Ambiental 2 12 

Intérprete de Libras 3 18 

Operador de Motoserra 1 6 

Professor PEB II - Anos Iniciais (40 h) 16 96 

Professor PEB II – Ciências (20 h) 3 18 

Professor PEB II – Ciências (40 h) 2 12 

Professor de Educação Especial 2 12 

Professor PEB II - Educação Física (20 h) 3 18 

Professor PEB II - Educação Física (40 h) 2 12 

Professor PEB II - Educação Infantil (40 h) 16 96 

Professor PEB II – Geografia (40 h) 4 24 

Professor PEB II – História (40 h) 5 30 

Professor PEB II – Inglês (20 h) 3 18 

Professor PEB II – Inglês (40 h) 2 12 

Professor PEB II - Libras 2 12 

Professor PEB II - Língua Portuguesa (40h) 7 42 

Professor PEB II – Matemática (40 h) 6 36 

Secretário Escolar 12 72 

TOTAL GERAL 96 576 
 

2.2 – A composição do Cadastro Reserva será de 6 
(seis) vezes o número de vagas ofertadas. 

3.1.3.1 - O candidato PCD – Pessoa com Deficiência 
deverá encaminhar o laudo médico (original ou cópia 

autenticada) e cópia dos documentos pessoais a que se 

refere à alínea “b” do subitem 3.1.3, via SEDEX, 
postados impreterivelmente até o dia 20 de outubro 

de 2021, para o Centro de Treinamento e 
Desenvolvimento – CETREDE, SAC – Serviço de 

Atendimento ao Candidato localizada no endereço 
descrito no subitem 1.2.1. 

3.1.3.1.1 - O candidato poderá, ainda, entregar, até o 

dia 20 de outubro de 2021, no horário descrito no 

http://www.cetrede.com.br/
http://www.cetrede.com.br/
http://www.cetrede.com.br/
http://www.cetrede.com.br/
http://www.cetrede.com.br/
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subitem 1.2.5, pessoalmente ou por terceiros, o laudo 
médico (original ou cópia autenticada) e cópia dos 

documentos pessoais a que se refere a alínea “b” do 
subitem 3.1.3, no Centro de Treinamento e 

Desenvolvimento – CETREDE, SAC – Serviço de 
Atendimento ao Candidato, localizada no endereço 

descrito no subitem 1.2.1. 

3.1.5.1 - A relação dos candidatos que tiveram a 
inscrição deferida para concorrer na condição de PCD – 

Pessoa com Deficiência será divulgada no endereço 
eletrônico www.cetrede.com.br no dia 25 de 

outubro de 2021. 

5.2 - Será admitida a inscrição exclusivamente via 
Internet, no endereço eletrônico 

www.cetrede.com.br, solicitada no período de 18 de 
setembro de 2021 a 20 de outubro 2021. 

5.2.3.3 - O pagamento da taxa de inscrição deverá 
ser efetuado impreterivelmente até o dia 21 de 

outubro de 2021, dentro do horário bancário. 

5.3.7.1.1 - Estará isento do pagamento da taxa de 
inscrição os candidatos aos cargos de Intérprete de 

Libras, Professor de Educação Especial e Professor 

PEB II - Libras amparado pelo Decreto Federal n.º 

6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário 

Oficial da União de 3 de outubro de 2008 que: 
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata 
o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007; 
e 

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do 
Decreto Federal n.º 6.135, de 2007 e, que possua 
renda familiar per capita de até meio salário-mínimo; 
e 

c) for titular ou dependente (cônjuge ou companheiro(a) 
e filho menor de 18 anos); e 

d) atender as exigências contidas no formulário 
Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição. 

A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento 

do candidato, (solicitação disponível no site 

www.cetrede.com.br) nos dias 06 a 07 de outubro 
de 2021 e entregue pessoalmente ou por terceiro com 

procuração na Secretaria de Assistência Social da 
Prefeitura Municipal de Paraipaba, contendo: 

a) requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição 
preenchido, datado e assinado; e, 

b) fotocópia autenticada do Cartão que contém o 
Número de Identificação Social (NIS), atribuído 
pelo CadÚnico; e, 

c) declaração de que atende à condição estabelecida na 
letra “b” do subitem 5.3.7.1; e, 

d) Comprovante de Solicitação de Inscrição, no 
qual consta o número da inscrição e o cargo 

pretendido (emitido pelo sistema de inscrição, após o 
preenchimento dos dados cadastrais e opção de 
cargo); e, 

e) declaração atualizada de que está cadastrado no 
CadÚnico, como membro de família de baixa renda, 
com renda familiar per capita de até meio salário-

mínimo, na qual conste se é titular ou dependente 
(juntando a comprovação) emitida pelo órgão 
competente do município em que reside (com data 
inferior a 30 dias). 

5.3.7.7.1 - A relação com os nomes dos candidatos aos 
cargos de Intérprete de Libras, Professor de 

Educação Especial e Professor PEB II - Libras com 
pedido de isenção deferido (aceito) e a relação com os 

motivos e números de inscrição dos candidatos com 

pedido de isenção indeferido (não aceito) serão 
divulgadas até o dia 08 de outubro de 2021, no 

endereço eletrônico www.cetrede.com.br. 
5.3.7.14 – Os candidatos que tiverem seus pedidos de 

isenção indeferidos deverão, para efetivar a sua inscrição 
no concurso, acessar o endereço eletrônico 

www.cetrede.com.br e imprimir o Boleto Bancário, 

para pagamento da taxa de inscrição e, pagá-lo 
impreterivelmente até o dia 21 de outubro de 

2021, dentro do horário bancário, conforme 
procedimentos descritos no Edital. 

5.3.9 - O candidato PCD – Pessoa com Deficiência, 

que necessitar de atendimento especial para a realização 
das provas deverá indicar, na solicitação de inscrição 

(quando do preenchimento da ficha de inscrição no site 
da ORGANIZADORA, no endereço eletrônico 

www.cetrede.com.br), os recursos especiais 

necessários e, ainda, preencher o Formulário para 
Solicitação de Atendimento Especial no Dia de 

Realização das Provas, anexar a documentação 
abaixo relacionada, e enviar até o dia 20 de outubro 

de 2021, impreterivelmente, via SEDEX para o SAC – 
Serviço de Atendimento ao Candidato localizado no 

endereço descrito no subitem 1.2.1. 

Cópia dos documentos pessoais e laudo médico (original 
ou cópia autenticada) que justifique o atendimento 

especial solicitado. Após esse período, a solicitação será 
indeferida, salvo nos casos de força maior. 

5.3.9.1 - O candidato não PCD – Pessoa com 

Deficiência que necessitar de atendimento especial 
para a realização das provas deverá preencher o 

Formulário para Solicitação de Atendimento 
Especial no Dia de Realização das Provas, 

solicitando os recursos especiais necessários e, anexar a 
documentação abaixo relacionada, e enviar até o dia 20 

de outubro de 2021, impreterivelmente, via SEDEX, 

para o SAC – Serviço de Atendimento ao Candidato 
localizado no endereço descrito no subitem 1.2.1. 

Cópia dos documentos pessoais e laudo médico (original 
ou cópia autenticada) que justifique o atendimento 

especial solicitado. Após esse período, a solicitação será 

indeferida, salvo nos casos de força maior. 
5.3.9.2 – O Formulário para Solicitação de 

Atendimento Especial no Dia de Realização das 
Provas, o laudo médico (original ou cópia autenticada) 

e a cópia dos documentos pessoais, referidos no 

http://www.cetrede.com.br/
http://www.cetrede.com.br/
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subitem 5.3.9 e 5.3.9.1, poderão, ainda, ser 
entregues, até o dia 20 de outubro de 2021, no 

horário descrito no subitem 1.2.5, pessoalmente ou 
por terceiros com procuração, no Centro de 

Treinamento e Desenvolvimento – CETREDE, SAC 
- Serviço de Atendimento ao Candidato, localizado 

no endereço descrito no subitem 1.2.1. 

5.3.9.6 - A relação dos candidatos que tiveram o seu 
atendimento especial deferido será divulgada no 

endereço eletrônico www.cetrede.com.br no dia 25 
de outubro de 2021. 

6.3 - A data de realização das provas objetivas e da 

Prova Discursiva/Produção Textual e locais de realização 
das mesmas será divulgada na Internet, no endereço 

eletrônico www.cetrede.com.br no dia 01 de 
novembro de 2021. É de responsabilidade exclusiva 

do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário 

determinado. 

11.2 – DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS 
OFICIAIS PRELIMINARES DAS PROVAS 

OBJETIVAS: 
j) Os recursos contra os Gabaritos Oficiais Preliminares 

poderão ser entregues ou enviados impreterivelmente 
até o dia 12 de novembro de 2021: 

14.1 – No dia de aplicação das provas objetivas e 
produção textual serão aplicadas as medidas sanitárias 

recomendadas e vigentes para a realização de concursos 

públicos, que serão publicadas no site 
www.cetrede.com.br no dia 01 de outubro de 

2021. 
 

Paraipaba (CE), 04 de outubro de 2021. 
 
 

Ariana Cordeiro Façanha de Aquino 

Prefeita Municipal de Paraipaba - CE
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