
 
 

 
TUTORIAL PARA ACESSO A INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROFESSORES DOS 

COMPONENTES CURRICULARES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DAS ESCOLAS 

ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO SIC-CED.  

EDITAL DE N.º 002/2021-SEDUC, de 29 de janeiro de 2021 

  ACESSO AO SISTEMA SIC-CED 

 

1. SITUAÇÃO 1- PROFESSOR APROVADO NO EDITAL N.º 032/2019-SEDUC/SEPLAG. 

1.1.  O professor aprovado no Edital n.º 032/2019-SEDUC/SEPLAG - Resultado Final de 

todos os Candidatos Aprovados no Concurso Público e de sua Homologação, publicado 

no DOE de 27 de dezembro de 2019. –  QUE NÃO POSSUI CADASTRO E PRECISA 

REALIZAR 

 

 

INFORMATIVO Nº 004/2021-COGEP/SEDUC 

(30 de janeiro de 2021) 



 
 

 

É OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS DO CADASTRO 

 

 

 

 

 

 

O professor inscrito na seleção receberá o link do seminário no e-mail cadastrado.  

Após a realização do cadastrado, o professor concursado será direcionado para Tela 

Eventos SPEEEP- Seleção SIMPLIFICADA PROFESSORES EEEP para efetivar sua inscrição 

NOS SEGUINTES CAMPOS PREENCHER OBRIGATORIAMENTE COM OS DADOS: 

 CAMPO CATEGORIA  DO USUÁRIO: PROFESSOR DA REDE ESTADUAL 

 CAMPO FORMAÇÃO: DISCIPLINA DO APROVADO NO CONCURSO 

MUNICÍPIO DA INSTUIÇÃO: FORTALEZA 

 CAMPO INSTITUIÇÃO: SEDUC 

 



 
 

na seleção. Clicar no Evento SPEEEP para prosseguimento no formulário PROFESSOR 

APROVADO NO EDITAL Nº 032/2019. 

1.2.   O professor aprovado no Edital n.º 032/2019-SEDUC/SEPLAG - Resultado Final de 

todos os Candidatos Aprovados no Concurso Público e de sua Homologação, publicado 

no DOE de 27 de dezembro de 2019. –  QUE POSSUI CADASTRO DE OUTROS 

EVENTOS/CURSOS, NÃO PRECISA REALIZAR UM NOVO CADASTRO. 

 Terá acesso ao SIC-CED com o login e senha já registrados

 

O professor inscrito na seleção receberá o link do seminário no e-mail cadastrado no 

SIC-CED.  

Após o acesso, com login e senha, o professor aprovado no concurso será direcionado 

para Tela Eventos SPEEEP- Seleção SIMPLIFICADA PROFESSORES EEEP para efetivar sua 

inscrição na seleção. Clicar no Evento SPEEEP para prosseguimento no formulário 

PROFESSOR APROVADO NO EDITAL Nº 032/2019. 

2.  O professor aprovado concurso, conforme as situações 1.1 e 1.2. descritas acima, será 

direcionado para Tela Eventos SPEEEP- Seleção SIMPLIFICADA PROFESSORES EEEP. para 

efetivar sua inscrição na seleção. Clicar no Evento SPEEEP para prosseguimento no 

formulário PROFESSOR APROVADO NO EDITAL Nº 032/2019, conforme especificado nas 

telas a seguir: 

 

 



 
 

 

 

 

 

2.1. Preencher todos os campos do formulário e anexar o diploma (frente e verso) ou 

declaração/certidão de conclusão de curso, no formato pdf, na cor original do 

documento, de acordo com a errata do item 3.3 do edital nº 002/2021 de 29/01/2021, 

emitida no dia 31/01/2021.  Após o preenchimento clicar em inscrever-se.  

 

 

 

 

 



 
 

3. SITUAÇÃO 2 - Professor efetivo da rede estadual - Caso já tenha realizado algum curso 

no Ced, seu cadastro no SIC-CED já está efetuado, e automaticamente o professor será 

direcionado para o SPEEEP- Seleção SIMPLIFICADA PROFESSORES EEEP, após realizar 

login no sistema.  

Terá acesso ao SIC-CED com o login e senha já registrados 

 

Caso o professor efetivo não tenha cadastro no SIC-CED, proceder conforme o item 2.1 

deste tutorial. 

3.1. Após acessar com login e senha, o professor efetivo será direcionado para Tela 

Eventos SPEEEP- Seleção SIMPLIFICADA PROFESSORES EEEP . Clique no Evento  SPEEEP 

para prosseguimento  no formulário – EFETIVOS , de acordo com telas abaixo. 

 

 



 
 

 

 

3.2. Preencher todos os campos do formulário e anexar o diploma (frente e verso) ou 

declaração/certidão de conclusão de curso, no formato pdf, na cor original do 

documento, de acordo com a errata do item 3.3 do edital nº 002/2021 de 29/01/2021, 

emitida no dia 31/01/2021.  Após o preenchimento clicar em inscrever-se.  

 
Todas as informações sobre a seleção serão respondidas aos candidatos, exclusivamente, 

através do e-mail: selecaoeeep2021@seduc.ce.gov.br  

 Para tanto, o candidato deve informar no assunto do e-mail: o objeto da solicitação, e no corpo 

do e-mail informar nome completo, CPF, matrícula funcional (quando professor efetivo), 

disciplina de inscrição na seleção. A resposta será enviada ao e-mail do emissor.  

Não serão emitidas respostas às solicitações sem a devida identificação do postulante.  

 Os casos omissos e duvidosos referentes a este Processo de Seleção Simplificada serão 

resolvidos pela Comissão responsável 


