
 

 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

CONCURSO Nº 01/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022 

 

DESPACHO À PRESIDÊNCIA DO CAU/SC: 

Solicita-se retificação do Apenso 1 do Edital de Concurso Nº 01/2022, com fins de alteração 

das datas previstas no cronograma, fazendo constar o seguinte: 

Data/Período Evento 

08/07/2022 Lançamento Oficial da Premiação 

08/07/2022 a 19/09/2022 Inscrição dos trabalhos 

Até 3 dias úteis antes do 
encerramento das inscrições 

Impugnação do Edital 

08/07/2022 a 18/09/2022 Consultas e perguntas 

08/07/2022 a 19/09/2022 Respostas das consultas 

20/09/2022 a 25/09/2022 
Divulgação da relação de participantes e de 

desclassificados 

26/09/22 a 30/09/2022 Recurso contra desclassificação 

26/09/2022 a 30/09/2022 Resposta aos recursos interpostos (se houver) 

03/10/2022 a 07/10/2022 
Sessão de Avaliação e Julgamento dos 

Trabalhos 

Em até 10 dias da sessão de 
Julgamento 

Publicação da Ata de Julgamento com resultado, 
sem identificação dos nomes. 

Em data a ser agendada Sessão solene de entrega das premiações 

Até o primeiro dia útil a sessão 
solene 

Divulgação da Ata de Julgamento consolidada 
com os nomes dos premiados e menções. 

Em até 30 após envio dos 
dados bancários 

Prazo final para entrega dos prêmios aos 
vencedores 

Até 30 dias após a 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. Houve uma grande procura em pedidos de consulta e esclarecimentos; 

2. Não obstante mais da metade das IES terem se cadastrado, existe um número baixo 

de trabalhos inscritos. 

 

 

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 Apenso I do Edital de Concurso Nº 02/2022 na forma proposta pela 

Coordenações Geral e Técnica do certame. 

Cumpra-se. 

Florianópolis, 05/09/2022. 

 

 

______________________________________ 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 
Presidente do CAU/SC 
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