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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022 
 
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2022 

Objeto: CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL PARA PREMIAÇÃO ACADÊMICA DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 2022. 

 

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 pela recorrente Betina Wildi Lins. 

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 a Comissão Julgadora alegando que: 

• “Os arquivos originais enviados ao representante da IES, 

responsável pela inscrição dos trabalhos, estavam corretos e 

funcionais”; 

• “Entre os requisitos listados no edital (...) não se enquadra o motivo 

pelo qual meu trabalho foi desclassificado, visto que a entrega 

ocorreu no formato PDF ainda que o arquivo não estivesse legível”; 

• “Conforme estabelecido no próprio edital do concurso (...), é de 

responsabilidade da Instituição de Ensino a conferência dos 

arquivos enviados”. 

A RECORRENTE, então, solicita que seja considerado seu trabalho, 

enviando novos arquivos para a sessão de julgamento. 

Em réplica entende então a Comissão de Ensino e Formação do CAU/SC 

que: 

 

 



Considerando a importância da Premiação Acadêmica, alavancada pelo 

sucesso das 9 etapas existentes; 

Considerando e relevância da participação na vida profissional de cada um 

dos participantes, com a valorização de seu trabalho de conclusão de um curso ao qual 

se dedicou boa parte de sua vida estudantil; 

Considerando a possibilidade técnica informada pelo departamento de TI do 

CAU/SC da manutenção do sigilo da autoria de cada um dos trabalhos; 

Considerando o entendimento da Comissão de que se ainda se mantém o 

sigilo de autoria do trabalho, tanto para a organização quanto para os jurados que o 

avaliarão, é aceitável incluí-lo no rol de trabalhos classificados; 

Considerando que a Premiação Acadêmica deve primar pelo estímulo a um 

debate qualificado a respeito dos trabalhos e das práticas acadêmicas, valorizando a 

relação entre a teoria, o ensino e a prática profissional, não obstante sua legalidade 

como concurso público e suas implicações; 

A Comissão de Ensino e Formação resolve conhecer da contestação e DAR 
PROVIMENTO, acatando o recurso e dar orientação expressas ao setor de TI a manter 

o sigilo dos arquivos enviados e recolocando a inscrição como CLASSIFICADO. 

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 01/2022 (item 5.2.) e o 

parágrafo quarto do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

Florianópolis, 29/09/2022 

 

 

Fernando Volkmer  Gogliardo Maragno 
Coordenador de Eventos do CAU/SC  Coordenador de da CEF-CAU/SC 
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