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Concurso Público de Ipaporanga - 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 
Ipaporanga - 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) 3214-8208 /  Site: www.cetrede.com.br  /  E-mail: cetrede@cetrede.com.br 

 

 
 

ÚLTIMOS COMUNICADOS / AVISOS 

 
 
 

PUBLICAÇÕES REALIZADAS 
ACOMPANHE  AQUI  AS  PUBLICAÇÕES  SOBRE  O  CONCURSO 

Ao enviar RECURSO(S), via SEDEX, o comprovante de postagem serve como PROTOCOLO. Porém, se 
for entregá-lo(s) pessoalmente, imprima e preencha-o em duas vias e, solicite que a segunda via lhe 
seja devolvida PROTOCOLADA 

 

 

➢ Homologação do Resultado do Concurso – NFC 
(Publicado no Diário Oficial) - baixe aqui 

 
➢ Resultado do Concurso – NFC (Preliminar) - baixe aqui 

➢ Resultado da Prova de Títulos – NP4 - baixe aqui 
➢ Resultado da Prova de Títulos – NP4 dos Candidatos PCDs - baixe aqui 

➢ Resultado da Prova de Títulos – NP4 (Preliminar) - baixe aqui 

➢ Resultado da Prova de Títulos – NP4 dos Candidatos PCDs(Preliminar) - baixe aqui 
➢ Resultado das Redações – NP3 (após análise dos recursos) - baixe aqui 

➢ Edital da Prova de Títulos (Preliminar) - baixe aqui 
➢ Resultado das Redações – NP3 (Preliminar) - baixe aqui 

➢ Resultado das Redações dos PCDs – NP3 (Preliminar) - baixe aqui 

ÁREA DO CANDIDATO 

(Já  estou  inscrito) 

STATUS  DO  CONCURSO.:  ENCERRADO 

http://www.cetrede.com.br/
mailto:cetrede@cetrede.com.br
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_HDORFC.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_NFCP.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_Titulos.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_TitulosPCD.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_TitulosP.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_TitulosPCDP.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_Redacoes.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_ETitulos.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_RedacoesP.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_RedacoesPCDP.pdf
http://concursos.angulodigital.com.br/concursos-cetrede/
http://concursos.angulodigital.com.br/concursos-cetrede/
http://concursos.angulodigital.com.br/concursos-cetrede/
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➢ Resultado das Provas Objetivas – NFPO (Preliminar) - baixe aqui 
➢ Candidatos com notas NP1 e NP2 => 50 pontos - baixe aqui 

 

 
 

EDITAL,  ANEXOS  E  ADITIVOS 
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. 

 

➢ 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 
O CETREDE não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a 

este Concurso, que não sejam publicados/divulgados neste site, na página do Concurso. 

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

 

 

http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_NFPOP.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_NFPOM50.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_Edital.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_AnexoI.pdf
http://www.cetredeneoconcursos.com.br/Concursos_PDF/067_Concurso/067_AnexoII.pdf

