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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/SC  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 
 
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2021 

Objeto: CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL PARA PREMIAÇÃO ACADÊMICA DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 2021. 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 109 da Lei 8.666/1993, a Comissão de Ensino 

e Formação, designada pelo item 5.2. do Edital, conheceu e analisou o recurso administrativo 

interposto pelo recorrente Eduardo Lopes, IES UNIVALI, em nome da participante Judy 

Meurer Carvalho. 

Após examinar os pontos alegados na peça recursal apresentada pela 

RECORRENTE, os pressupostos fáticos e os dispositivos do Edital do certame em comento, 

passa esta comissão a expor as medidas adotadas e as comprovações que fundamentaram 

a presente decisão. 

Insurge-se a impetrante contra o ato da Comissão Organizadora que inabilitou a 

licitante por descumprimento o item 13.1.4 do Regulamento do Concurso, consoante lista de 

classificações e desclassificações publicada no Portal da Transparência do CAU/SC1, em 

obediência ao item 4 do instrumento convocatório. 

O referido dispositivo que motivou a desclassificação prevê o seguinte:  

13. Requisitos “Prêmio Estudante” 
13.1. Os trabalhos deverão ser entregues 
preenchendo cumulativamente os seguintes 
requisitos, sob pena de desclassificação prévia: 
(...)  
13.1.4. Não conter qualquer informação que identifique 
o estudante, o professor orientador, o coordenador ou 
representante do curso, ou ainda a IES: 

                                                           
1 https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/30997/Lista-classificados-e-desclassificados.pdf  

https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/30997/Lista-classificados-e-desclassificados.pdf
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Nesta esteira, a desclassificação ocorreu, pois, esta Comissão averiguou que no 

arquivo PDF enviado é possível identificar o autor pelo título ao documento adicionado, como 

se observa em “prints” das telas, abaixo expostos: 

Tela1 – Print de tela de navegador Edge onde na aba se identifica um texto 
que é informado no Título do Arquivo em PDF. 

 

 

Tela2 – Print de tela de arquivo aberto com o Adobe Reader, onde nas propriedades do arquivo se 

identifica texto com um nome próprio. 

Não obstante, o arquivo não tem nome próprio referido no nome do arquivo, como 

anotado no Item 13.1.7 que diz: 

Nome do Arquivo Título do Documento 

Nome do Arquivo 

Título do Documento 
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13. Requisitos “Prêmio Estudante” 
13.1.  Os trabalhos deverão ser entregues 
preenchendo cumulativamente os seguintes 
requisitos, sob pena de desclassificação prévia: 
(...) 
13.1.7. O nome original do arquivo não será 
recebido pelo servidor, não tendo um padrão 
específico determinado em sua origem. A 
codificação e renomeio do arquivo se dará 
automaticamente no momento do “upload” do 
mesmo, por algoritmo desenvolvido pelo setor de 
informática do CAU, impossibilitando a vinculação 
do cadastro aos trabalhos por qualquer outro 
funcionário ou membro da Comissão 
Organizadora. 
 

Isto pode também ser verificado nos “prints” acima expostos. O que não provocaria 

a desclassificação, visto que o sistema se encarregaria de alterar adequadamente os nomes 

originalmente utilizados. 

Dessa forma, refuta-se o argumentado pela impetrante de que, “não encontramos 

nenhuma contravenção relacionada ao item 13.1.4, seja na forma de inscrição, no conteúdo 

das pranchas ou no resumo”.  

 Diante do exposto, considerando o alegado pela recorrente e as comprovações 

apresentadas neste documento, e, ainda, as normas impostas pelo Edital e anexos do 

certame, a Comissão de Ensino e Formação resolve conhecer do recurso e NEGAR-LHE 

PROVIMENTO, mantendo sua decisão que declarou a licitante Judy Meurer Carvalho 

desclassificada. 

Sem mais, encaminha-se a presente decisão à Sra. Presidente do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC, para sua apreciação final, obedecendo 

aos ditames do EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2021 (item 5.2.) e o parágrafo quarto do art. 

109 da Lei nº 8.666/93. 

Florianópolis/SC, 28 de outubro de 2021. 

 

 

 

Fernando Volkmer 

Assessor da Comissão de Ensino e 

Formação – CAU/SC 

 

Gogliardo Maragno 

Coordenador da Comissão de Ensino e 

Formação – CAU/SC 

Assinado Digitalmente
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