ESTADO DO CEARÁ
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
CONCURSO PÚBLICO EDITAL No. 001/2019
1º ADITIVO
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE), pessoa jurídica de direito
público, com sede à Av. Santos Dumont, 2626, sala 15, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP:
60150-161, neste ato representado pelo Presidente, arquiteto e urbanista Napoleão
Ferreira da Silva Neto, no uso de suas atribuições legais, torna público o 1º ADITIVO ao
Edital No. 001/2019 do CONCURSO PÚBLICO:
CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do
certame.
DECIDE:
Artigo 1º - Fica retificado o Item 1 do Capítulo II – Das Inscrições:
1. As inscrições estarão abertas no período compreendido entre 17 de outubro e 11 de
novembro de 2019, no site www.consulpam.com.br.
Artigo 2º - Fica retificado o CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES conforme destacado
infra:
ATIVIDADE

DATAS E PRAZOS*

ISENÇÃO
17 a 18 de outubro de 2019.
Solicitação de isenção – internet
04 de novembro de 2019.
Resultado da solicitação de isenção (deferida e
indeferida)
05 e 06 de novembro de 2019.
Recebimento de recurso administrativo contra
resultado da isenção
08 de novembro de 2019.
Divulgação do resultado do recurso administrativo
contra o resultado da isenção
INSCRIÇÃO
17 de outubro a 11 de novembro de 2019.
Solicitação de inscrição – internet
12 de novembro de 2019.
Último dia para pagamento de taxa de inscrição
Divulgação das inscrições confirmadas e
19 de novembro de 2019.
indeferidas
20 e 21 de novembro de 2019.
Regularização das inscrições
25 de novembro de 2019.
Divulgação dos inscritos e da concorrência
DAS PROVAS
A ser divulgado
Divulgação do local e horário de prova
01 de dezembro de 2019: cargos de nível
Data de realização da prova
médio (período da manhã)

Divulgação do gabarito.
Recebimento de recurso administrativo contra a
elaboração e/ou gabarito.
Divulgação do resultado do recurso administrativo
contra a elaboração e/ou gabarito e convocação
para prova de títulos.
Resultado da prova de títulos.
Recebimento de recurso administrativo contra
resultado preliminar das provas objetiva e de
títulos.
Divulgação de resultado de recurso administrativo
contra o resultado preliminar das provas objetiva
e de título.
Divulgação do resultado final dos aprovados.
Data da homologação do concurso.

01 de dezembro de 2019: cargos de nível
superior (período da tarde)
Obs: A entrega de títulos e atestados de
pessoa com deficiência ocorrerá no dia da
prova objetiva do candidato
02 de dezembro de 2019.
03 e 04 dezembro de 2019.
18 de dezembro de 2019.
20 de dezembro de 2019.
23 e 24 de dezembro de 2019.

09 de janeiro de 2020.
14 de janeiro de 2020.
17 de janeiro de 2020.

Artigo 3º - Fica retificado o Anexo I do Edital Nº 001/2019 no Cadastro de Reserva para
os cargos de Analista - Agente de Fiscalização, Analista - Arquiteto e Urbanista,
Assistente Administrativo e Contador conforme destacado infra:

Cód.

Cargo

Carga
Horária
semanal

Requisitos

Vencimento
Base (R$)

AC

CR

01

Analista - Agente de
Fiscalização

6 h/dia

Ensino Superior em
Arquitetura e Urbanismo e
Registro Profissional;
Carteira de Habilitação B.

R$ 6.181,92

-

20

02

Analista - Arquiteto e
Urbanista

6 h/dia

Ensino Superior em
Arquitetura e
Urbanismo e Registro
P rofissional.

R$ 6.181,92

-

20

R$ 2.500,00

01

20

R$ 4.643,60

-

20

03

Assistente
Administrativo

04

Contador

6 h/dia
Ensino Médio Completo.
6 h/dia

Ensino Superior em
Contabilidade e Registro
Profissional.

Artigo 4º - Ficam incluídos os conteúdos programáticos de Noções de informática e
Atualidades para a Prova de Conhecimentos Gerais para Todos os Cargos de Nível Médio
no Anexo IV do Edital Nº 001/2019, conforme destacado infra:
1.1.2. NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados ao uso de informática no ambiente de escritório. 2. Aplicativos
e uso de ferramentas na internet e/ou intranet. 3. Pacote de software Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point, Outlook) e suas funcionalidades. 4. Rotinas de backup e
prevenção de vírus. 5. Rotinas de segurança da informação e recuperação de arquivos.
1.1.3. ATUALIDADES
1. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento
sustentável, ecologia, tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações
internacionais, educação, segurança e artes, literatura e arquitetura e suas vinculações
históricas.
Artigo 5º - Fica retificado o Item 11, Capítulo III - Das Inscrições Para Pessoas com
Deficiência e Negra:
ONDE SE LÊ:
11. O candidato deverá anexar no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou Isenção, o
Laudo Médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, atestando
inclusive que inexiste incompatibilidade entre o grau de deficiência que apresenta e o
exercício da função a que pretende concorrer.
PASSA-SE A LER:
11. O candidato deverá entregar ao Fiscal de sala no período de realização de sua
prova o Laudo Médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID.
Artigo 6° - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2019 e seus
anexos.

Fortaleza – CE, 23 de outubro de 2019.

Napoleão Ferreira da Silva Neto
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará

