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ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL  

CONCURSO Nº 01/2019  

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 
CATARINA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Deliberação do Conselho 
Diretor do CAU/SC nº 37, de 04 de maio de 2020, torna público a presente Atualização do 
Cronograma do Edital do CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE CROQUIS E 
FOTOGRAFIAS DE SANTA CATARINA voltadas ao tema Arquitetura e Urbanismo: 
responsabilidade, ação, transformação publicado no sítio do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, nos termo do item 9.2 do referido edital, que pode 
ser conferido no endereço eletrônico: http://transparencia.causc.gov.br/editais-e-resultados/. 

1. O Cronograma constante na página inicial e no item 9.1 do Edital de Concurso Nº 01/2019, 
leia-se com a seguinte redação:  

Publicação do Edital 16 de DEZEMBRO de 2019 

Período de Inscrição (recebimento de 
imagens) 

Do dia 06 de JANEIRO de 2020 até o dia 
06 de MARÇO de 2020 

Avaliação e Julgamento  
De 09 de MARÇO de 2020 a 25 de MAIO 

de 2020 

Divulgação das Imagens Classificadas  
dentre as 10 primeiras em cada 

categoria 
De 01 de JUNHO (previsto) 

Evento de divulgação dos premiados  Junho/Julho (previsto) 

Divulgação da ata de julgamento e 
classificação final de todos os 
participantes até a 40ª posição   

Dia útil seguinte ao evento de divulgação 

 

2. O item 5.2 no Edital de Concurso nº 01/2019, leia-se com a seguinte redação:  

“5.2. O julgamento acontecerá de 9 de março a 25 de maio de 2020 e se dará mediante nota 
individual atribuída pela Comissão Julgadora no próprio sistema, que disponibilizará apenas 
acesso às imagens, sem identificação do participante”. 
 
3. O item 5.5 no Edital do Concurso nº 01/2019, leia-se com a seguinte redação: 
 
“5.5. As imagens que ficarem dentre as 10 primeiras colocadas em cada categoria (croquis e 
fotografias) serão divulgadas no sítio eletrônico e redes sociais do CAU/SC no dia 01/06/2020 
(previsão), sendo identificado o nome do participante, mas sem revelar a posição 
classificatória das imagens”. 
 
Florianópolis, 05 de maio de 2020.  
 
 
 

Daniela Pareja Garcia Sarmento 
Presidente do CAU/SC 
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