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Concurso Público de Trairi - 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 Trairi. 
 

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    /    Site: http://www.cetrede.com.br 
 

 

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 
 

• Nona Convocação - baixe aqui 

• Retificação Oitava Convocação - baixe aqui 

• Oitava Convocação - baixe aqui 

• Sétima Convocação - baixe aqui 

• Sexta Convocação - baixe aqui 

• Quinta Convocação - baixe aqui 

• Quarta Convocação - baixe aqui 

• Terceira Convocação - baixe aqui 

• Segunda Convocação - baixe aqui 
 

• Edital de Homologação da 2ª Republicação da Homologação dos CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - baixe aqui 

• 2ª Republicação da Homologação dos CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR que com a entrega de títulos e 

correção das Redações (por decisão judicial) tiveram seus resultados alterados - baixe aqui 

• 2º Edital de Entrega de Títulos (Prazo de Entrega: 28/08 a 01/09/2017) - baixe aqui 

• Primeira Convocação - baixe aqui 

• Republicação da Homologação dos cargos de Nível Superior e Agente de Administração (Publicação no 

Diário Oficial do Estado do Ceará) - baixe aqui 

• Retificação do Resultado Final do Concurso – NFC (para os cargos de Nível Superior e Agente de 
Administração) - baixe aqui 

• Homologação do Concurso (Publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará) - baixe aqui 

 

  

http://www.cetrede.com.br/
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_FRecursosDIV.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Convocacao09.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Convocacao08E.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Convocacao08.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Convocacao07.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Convocacao06.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Convocacao05.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Convocacao04.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Convocacao03.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Convocacao02.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Homolog3R.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_NFCDJ03.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_ETitulos2.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Convocacao01.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_RHDOECE.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_NFCDJ.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_HDOECE.pdf
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EDITAL,  ANEXOS  E  ADITIVOS 
 

• Aditivo 01 ao Edital do Concurso - baixe aqui 

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

• Edital do Concurso (Atualizado em 09/06/2016) - baixe aqui 

• Edital do Concurso - baixe aqui 

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

• Anexo II - Conteúdo Programático - baixe aqui 
 

 

http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Aditivo1.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_AditivoAI1.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_AditivoAII1.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_EditalA.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_Edital.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_AnexoI.pdf
http://www.novosconcursos.online/Concursos/041_Concurso/041_AnexoII.pdf

