
 

 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

CONCURSO Nº 01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 

 

DESPACHO À PRESIDÊNCIA DO CAU/SC: 

Solicita-se retificação do item 10 do Edital de Concurso Nº 01/2021, com fins de alteração 

das datas previstas no cronograma, fazendo constar o seguinte: 

Data/Período Evento 

19/08/2021 Lançamento Oficial da Premiação 

20/08/2021 
Publicação do regulamento e site oficial do Prêmio e Divulgação da Comissão 
Julgadora 

20/08/2021 a 
20/10/2021 

Período de Credenciamento das Escolas de Arquitetura e seu representante e 
Inscrição dos trabalhos 

Até 3 dias antes do 
encerramento das 
inscrições 

Impugnação do Edital 

Até dia 
19/10/2021 

Consultas e perguntas 

Até dia 
20/10/2021 

Respostas das consultas 

22/10/2021 Divulgação da relação de participantes e de desclassificados 

22/10/2021 a 
29/10/2021 

Recurso contra desclassificação 

03/11/2021 Resposta aos recursos interpostos (se houver) 

05/11/2021 Sessão de Avaliação e Julgamento dos Trabalhos 

23/11/2021 Publicação dos nomes dos premiados sem classificação 

15/12/2021 Abertura da Ata do Julgamento e Solenidade da Premiação 

Em até 30 dias 
após o envio dos 
dados bancários 

Prazo final para entrega dos prêmios aos vencedores 

Até 45 dias da 
solenidade de 
premiação 

Emissão de certificados 

 

A decisão das Coordenações Geral e Técnica - Comissão de Ensino e Formação – CEF-

CAU/SC – pela alteração do cronograma justifica-se, pois: 

1. Com a prorrogação do prazo de inscrições, houve um grande número de propostas, 

acima da média dos últimos anos; 



 

 

2. Primeira experiência do CAU/SC como realizador; 

3. A comissão organizadora, por estar atuando de forma virtual e com o grande número 

de trabalhos a serem analisados, necessitou de mais tempo para, adequadamente, 

proceder o julgamento. 

4. A agenda dos jurados não permitiu uma etapa complementar da sessão de 

julgamento em data anterior;  

 

 

Fernando Volkmer  Gogliardo Maragno 

Assessor da Comissão de Ensino e 

Formação CEF – CAU/SC 

 Coordenador da Comissão de 

Ensino e Formação CEF – 

CAU/SC 

 

RATIFICO decisão acima descrita, acolhendo os argumentos expostos, e procedo a 

alteração do item 10 do Edital de Concurso Nº 01/2021 na forma proposta pela 

Coordenações Geral e Técnica do certame. 

Cumpra-se. 

Florianópolis, 10/11/2021. 

 

 

______________________________________ 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 
Presidente do CAU/SC 

 

 

GOGLIARDO VIEIRA MARAGNO (10 de November de 2021 10:57 GMT-3)

Patricia  Sarquis Herden (17 de November de 2021 17:13 GMT-3)
Patricia  Sarquis Herden
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