
CRONOGRAMA CADASTRO,  LOTAÇÃO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS
(AS)  PROFESSORES  (AS)  CONCURSADOS  (AS)   CONVOCADOS(AS)
JUNHO/2021 
DATA: 18/06/2021

ATIVIDADE DATA/PERÍODO

1. Publicação, no site da Seduc (www.seduc.ce.gov.br), do 
Calendário da Perícia Médica Admissional.

14/06/2021

2. Realização da perícia médica admissional, de acordo com a 
relação nominal dos (as) candidatos (as) convocados (as) para a 
Perícia Médica, divulgada no site da SEDUC (www.seduc.ce.gov.br), 
em 14/06/2021.

Não haverá Perícia Médica nos dias 02/07/2021 e 09/07/2021, por 
conta do fechamento dos períodos de lotação (1° e 2° períodos, 
respectivamente).

Das 8h00 do dia 21/06/2021
até às 11h00 do dia

13/07/2021.

3. Cadastro da senha no Sistema de Convocação pelo (a) 
candidato (a) convocado (a), exclusivamente, através do Sistema de 
Convocação (http://convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br).

Das 10 horas do dia
23/06/2021 às 17h00 do dia

24/06/2021.
4. Solicitação de reclassificação pelo (a) convocado (a), 
exclusivamente, no Sistema de Convocação 
(http://convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br). 

Obs. 1: Quem solicitar reclassificação, NÃO DEVE: apresenta-se à 
Perícia Médica e das demais etapas da Convocação. Basta 
cadastrar a senha de acesso ao sistema e solicitar a reclassificação. 

Obs. 2: A SEDUC não receberá e não analisará solicitações de 
reclassificação formalizadas por meio de processo físico ou 
extemporâneo.

Das 10 horas do dia
25/06/2021 às 17h00 do dia

29/06/2021.

5. Realização, pelo (a) candidato (a) convocado (a), do cadastro de 
dados pessoais e funcionais no menu "Cadastro do Candidato", 
exclusivamente, através do Sistema de Convocação 
(http://convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br).

Para participar das demais etapas no Sistema de Convocação (envio
de documentos, lotação, posse e exercício), é obrigatória a 
conclusão do Cadastro dos Dados Pessoais e Funcionais.

A SEDUC não receberá e não analisará cadastros formalizados por 
meio de processo físico ou extemporâneo.

A partir das 10h00 do dia
25/06/2021 até às 17h do

dia 29/06/2021.

6. Envio dos dados bancários (agência com dígito e conta corrente
com dígito), mais o comprovante.

Conta corrente do Banco do Bradesco S.A. em nome do (a) 
candidato (a) como 1° (e único) titular da conta.

A partir das 10h00 do dia
25/06/2021 até às 17h do

dia 09/07/2021.

https://www.seduc.ce.gov.br/
https://www.seduc.ce.gov.br/


ATIVIDADE DATA/PERÍODO
7. Inserção dos documentos obrigatórios para posse, pelo (a) 
candidato (a) convocado (a), exclusivamente, através do Sistema de 
Convocação (http://convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br).

A SEDUC não receberá e não analisará documentos enviados por 
meio de processo físico ou extemporâneo.

Apenas o Laudo da Perícia Médica poderá ser inserido no Sistema 
de Convocação até o dia 09/07/2021. Os demais documentos, 
seguem o prazo estabelecido.

A partir das 10h00 do dia
25/06/2021 até às 17h do

dia 29/06/2021, com
exceção do laudo da perícia

médica, que irá até às
17h00 do dia 14/07/2021.

8. Solicitação da atualização do nome, via Sistema de 
Convocação (convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br), mediante 
apresentação de documento que comprove a alteração do nome 
informado na inscrição do concurso (no Site da CEV/UECE).

A partir das 10h00 do dia
25/06/2021 até às 17h do

dia 29/06/2021.

9. Divulgação, pela SEDUC, da carga horária disponível para 
solicitação de lotação por município das disciplinas no site da 
Seduc (www.seduc.ce.gov.br).

Dia 29/06/2021, a partir das
15h00.

10. Primeiro período de solicitação da lotação pelo (a) convocado
(a), 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.

Não haverá prorrogação do período de lotação.

Das 10h00 do dia
30/06/2021 às 15h00 do dia

02/07/2021.

10.1. Segundo período de solicitação da lotação, exclusivamente,
no endereço eletrônico (http://convocacaoconcurso.seduc.ce.gov.br).

Este período é exclusivo para os (as) candidatos (as) que 
PARTICIPARAM do primeiro período de lotação, mas que não 
fecharam a carga horária mínima estabelecida pelo informativo 
(parte 02), a ser publicado no site da Seduc, porque tiveram alguma 
(s ) (ou todas) oferta (s) preterida (s) por um (a) candidato (a) de 
melhor classificação. 

Os (as) candidatos (as) que não participaram do primeiro período de 
lotação, não poderão participar do segundo momento de lotação.

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

Das 10h00 do dia
07/07/2021 às 15h00 do dia

09/07/2021.

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

