
 
 

 
 

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO DE ACORDO COM O ITEM 1.4.1. DO  EDITAL N° 001/2021, DOE DE 18/01/2021 

(27 de janeiro de 2021) 

 
 

ATIVIDADE DATA 

1. Realização da perícia médica admissional de acordo com a  relação 
nominal dos candidatos convocados para a Perícia Médica  divulgado no 
site da SEDUC (www.seduc.ce.gov.br). 

A partir de 8h do dia 
25/01/2021 até 18 horas do 
dia 15/02/2021 

2. Acesso do candidato convocado ao Sistema de Convocação, 
exclusivamente, através do endereço eletrônico 
(http://convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br) para realizar o cadastro da  
senha. 

A partir de 15h  do dia 
01/02/2021   até  às 15h do 
dia 12/02/2021. 

3. Solicitação de reclassificação pelo convocado, exclusivamente, no 
endereço eletrônico através do endereço eletrônico 
(http://convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br). 

  
A SEDUC não receberá e não analisará solicitações de reclassificação formalizadas por meio 

de processo  físico ou extemporâneo. 

A partir de 15h  do dia 
01/02/2021   até  às 15h do 
dia 08/02/2021. 

4. Realização pelo candidato convocado do cadastro de dados pessoais e 
funcionais para nomeação, lotação, posse e exercício, exclusivamente,  
através do endereço eletrônico (http://convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br). 
 
A SEDUC não receberá e não analisará cadastros formalizados por meio de processo físico ou 
extemporâneo. 

A partir de 15h  do dia 
01/02/2021   até  às 15h do dia 
12/02/2021. 

5. Inserção pelo convocado dos documentos obrigatórios para posse e 
exercício, exclusivamente, através do endereço eletrônico 
(http://convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br) 
  
A SEDUC não receberá e não analisará cadastros formalizados por meio de processo físico ou 
extemporâneo. 

A partir de 15h do dia 
01/02/2021   até  às 15h do dia 
22/02/2021. 

6. Divulgação pela SEDUC da carga horária disponível para solicitação de 
lotação por município das disciplinas relacionadas no Anexo I do edital nº 
001/2021 no site da Seduc (www.seduc.ce.gov.br). 

 na data provável de 15/02 
/2021, a partir das 15 horas. 

7 Primeiro período de solicitação da lotação pelo convocado, exclusivamente, 
no endereço eletrônico (http://convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br) 

 
A SEDUC não receberá e não analisará lotações formalizadas por meio de processo físico ou 
extemporâneo. 

De 15h do dia  16/02/2021 
às 15h do dia 18/02/2021. 

7.1. Segundo período de solicitação da  lotação  pelo convocado que não 
conseguiu lotação no primeiro período, exclusivamente, no endereço 
eletrônico (http://convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br) 
  
A SEDUC não receberá e não analisará lotações formalizadas por meio de processo físico ou 
extemporâneo. 

De 15h do dia  23/02/2021 
às 15h do dia 25/02/2021. 

 

http://www.seduc.ce.gov.br/
http://convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br/

