
 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 

 
 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA (CAU/RR), autarquia 
federal, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 14.899.354/0001-24, 
com sede no Avenida Major Williams, n°913 – Centro- Boa Vista-RR,  torna pública a 
realização do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, para fins de CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA de excepcional interesse público nos termos do art. 37, inciso IX da 
Constituição Federal, e da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para o suprimento de 
vagas temporárias e para formação de cadastro de reserva, conforme ANEXO I deste Edital. 
 
1. DA JUSTIFICATIVA  
1.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar profissionais aptos para o 
atendimento de demandas adicionais temporárias de trabalhos dos diversos setores do 
CAU/RR, não criando direito líquido e certo quanto à contratação.  
1.2. O Processo Seletivo Simplificado não é concurso público de provas ou de provas e 
títulos, nos termos do art. 37, inciso II da Constituição da República, nem se lhe equipara para 
quaisquer fins ou efeitos. Este Processo Seletivo Simplificado objetiva, exclusivamente, o 
atendimento de demandas administrativas do CAU/RR, considerando-se: 
 (I) a necessidade de substituição de empregados públicos em razão de licenças e 
afastamentos legais temporários e; 
(II) ao atendimento do aumento transitório no volume de trabalho decorrente de novas 
atribuições até que o CAU/RR conclua os trabalhos de revisão das portarias normativas sobre 
cargos e salários e promova concurso público para contratação de empregados efetivos. 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
2.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar profissionais conforme 
Empregos, Unidade de atuação, carga horária, requisitos, atribuições e critérios de pontuação 
dos candidatos constantes no ANEXO I de Edital.  
2.2. Para a habilitação no Processo Seletivo Simplificado, exigir-se-á, no caso de emprego 
temporário de Assistente Administrativo e Assessor de Recursos Humanos a escolaridade 
mínima de nível médio completo e, para os empregos temporários de Analista Técnico-
Contador e Analista de Fiscaliza, escolaridade mínima de nível superior completo, conforme 
especificações constantes no ANEXO I.  
2.3. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e seus anexos. 
2.4. O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos aptos, e legalmente 
habilitados, quando for o caso, para a execução de atividades de Arquiteto e Urbanista, 
Contador, Recursos Humanos, Gestão Administrativa, e demais unidades de atuação 
correlatas com formação de nível superior, e, de Assistente Administrativo (nível médio). 
2.5. Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a necessidade de atendimento 
de demandas administrativas do CAU/RR, nos termos do Item 1.1, dentro do período de 
vigência do Processo Seletivo Simplificado, não havendo a obrigatoriedade de o CAU/RR 
promover convocação imediata, conforme o disposto no Item 9 deste Edital. 
2.6. O Processo Seletivo Simplificado consistirá em 3 (três) etapas, valendo cada 1 (uma) 100 
(cem) pontos, distribuídas conforme o Anexo I.  
As etapas serão:  
2.6.1. Análise curricular e Análise documental dos candidatos classificados: Eliminatória e 
Classificatória - 100 (cem) pontos;  



 

2.6.2. Prova Subjetiva e descritiva Eliminatória e Classificatória - 100 (cem) pontos;  
2.6.3.: Entrevista por competência realizada presencialmente: Classificatória - 100 (cem) 
pontos. 
2.7. Os contratados serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para o que 
firmarão, com o CAU/RR, contratos de trabalho temporários pelo período de até 1 (um) ano; 
2.7.1. Os contratos de trabalho temporários poderão ser prorrogados, por sucessivos e 
ininterruptos períodos, desde que não ultrapassem, no total, o máximo de 3 (três) anos de 
duração. Os contratados exercerão suas atividades na Sede do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Roraima (CAU/RR), na Cidade de Boa Vista (RR), ficando, todavia, obrigados 
a aceitar a designação para a prestação de serviços transitórios em qualquer parte do território 
nacional, de forma a atender às funções de Conselho de orientação, disciplina e fiscalização 
da profissão de arquiteto e urbanista que cabe ao CAU/RR.  
2.7.2. De acordo com o art. 443, alínea “c”, da CLT, o prazo de experiência será de 90 
(noventa) dias. Os contratados serão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, nos 
termos do § 13 do art. 40 da Constituição da República. 
2.8. Será de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do Processo Seletivo 
Simplificado, inclusive quanto a eventuais alterações e retificações que porventura venham a 
ocorrer, cuja publicidade se dará pelo site do conselho, com publicações no endereço 
eletrônico - site https://www.caurr.gov.br/ não havendo obrigatoriedade de comunicação 
individualizada a cada candidato. 
2.9. O CAU/RR não se responsabilizará por problemas de comunicação que possam, 
eventualmente, impedir o contato com o candidato, quando se tratar de problemas técnicos de 
rede de operação de internet, ou ainda da incorreta prestação de informações por parte do 
candidato. 
2.10. Integram o presente Edital:  
ANEXO I - Empregos, unidade de atuação, carga horária, requisitos, atribuições e critérios de 
pontuação dos candidatos;  
ANEXO II - Cronograma de Execução;  
ANEXO III - Modelo de Currículo Obrigatório;  
ANEXO IV – Extrato do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020;  
ANEXO V – Formulário para Recurso;  
3. DOS REQUISITOS  
3.1. Os(a) candidatos(a) deverão atender, no ato de eventual contratação, aos seguintes 
requisitos:  
3.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas legais correspondentes; 
3.1.2. Estar em dia com suas obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;  
3.1.3. Estar em dia com suas obrigações eleitorais;  
3.1.4. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou a serem completados até a data da 
contratação;  
3.1.5. Atender aos requisitos relativos ao emprego temporário ao qual concorre, nos termos 
discriminados neste Edital, sendo obrigatório possuir pelo menos um curso superior completo 
para concorrer ao emprego de nível superior e o nível médio completo para o emprego de 
Assistente, conforme ANEXO I. 
4. DAS INSCRIÇÕES  
4.1. O prazo para as inscrições terá início a partir da publicação deste Edital no dia 
31/08/2022 (segunda-feira) e se encerrará às 13h do dia 03/09/2021 (sexta-feira). As 
inscrições serão feitas na forma do Item 4.2, sob responsabilidade exclusiva do candidato 
quanto à integridade e regularidade das informações encaminhadas.  



 

4.2. As inscrições serão efetivadas exclusivamente por meio eletrônico, mediante o 
preenchimento do modelo de currículo obrigatório (ANEXO III) disponibilizado em formato 
“pdf” no endereço eletrônico assessoria@caurr.gov.br .  No referido endereço eletrônico, 
deverão ser enviadas as informações do candidato e anexado modelo de currículo obrigatório 
com os demais documentos comprobatórios.   
4.3. Cada pessoa poderá se inscrever para uma única vaga de atuação, sendo vedada sua 
candidatura para as demais vagas, ainda que para níveis de escolaridade diferentes (Superior e 
Médio).  
4.4. Os candidatos que encaminharem currículo fora do modelo obrigatório estabelecido 
estarão automaticamente eliminados do processo seletivo.  
4.5. Depois de o candidato realizar a inscrição e anexar o currículo obrigatório, não lhe será 
permitido editar ou substituir o anexo, ainda que tal se dê dentro do período estipulado para 
inscrição. 
5. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
5.1. O Processo Seletivo Simplificado 1/2021 – CAU/RR será realizado na Cidade de Boa 
Vista, Roraima, em 3 (três) etapas, de caráter classificatório e/ou eliminatório, de acordo com 
o Item 2.6 deste Edital.  
5.2. ANÁLISE CURRICULAR E ANÁLISE DOCUMENTAL 
5.2.1. A Análise Curricular compreende a primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado e 
tem caráter classificatório e eliminatório, segundo termos do ANEXO I. A pontuação máxima 
nesta etapa é de 100 (cem) pontos, assim dividida:  
5.2.1.1. Máximo de 40 (quarenta) pontos para escolaridade, sendo o mínimo de 15 (quinze) 
pontos para classificação;  
5.2.1.2 máximos de 60 (sessenta) pontos para a experiência, sendo o mínimo de 5 (cinco) 
pontos para classificação. 
5.2.2. Não será considerado o tempo de experiência de estágio. Serão consideradas como 
experiência as atribuições descritas no modelo de currículo obrigatório, sendo desclassificado 
o candidato que não descrever as atribuições exercidas. O envio do currículo no modelo 
(Anexo III) é obrigatório, sendo desclassificado o candidato que encaminhar currículo fora da 
especificação pré-determinada.  
5.2.3. De todos os candidatos classificados na etapa de análise curricular e Avaliação 
Documental, ficará limitado o quantitativo de 10 (dez) candidatos por vaga, conforme tabela 
abaixo, que seguirão para a segunda etapa: 
 

QUADROS DE CARGOS 
 Emprego  Remuneração Nº de 

Vagas  
Cadastro 
Reserva 

Nº de 
Candidatos 
Convocados 
para Prova 
Teórica 

Nº de 
Candidatos 
Convocados 
para 
Entrevista 

1 Analista de 
Fiscalização 

R$ 6.600,00 01 03 10 05 

2 Analista Técnico- 
Contador 

R$ 2.200,00 - 03 10 05 

3 Assessor de Recursos 
Humanos 

R$ 1.665,50 - 03 10 05 

4 Assistente 
Administrativo 

R$ 1.665,50 - 03 10 05 

 



 

5.2.4. A Análise Documental compreende a primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado 
e tem caráter classificatório e eliminatório, segundo termos do ANEXO I. Consiste na análise 
dos documentos comprobatórios de escolaridade e de experiência dos candidatos convocados 
para esta fase. Os candidatos que não entregarem a documentação dentro do prazo 
estabelecido em Edital serão automaticamente eliminados do Processo Seletivo Simplificado, 
bem como aqueles que não conseguirem comprovar a pontuação mínima exigida nos 
requisitos de escolaridade e experiência.  
5.2.4 A comprovação será aferida a partir dos diplomas, certificados, certidão de acervo 
técnico; do registro na carteira de trabalho e/ou declarações emitidas pelos empregadores 
pregressos, contendo as atribuições, domínio de ferramentas de informática e/ou outras, 
idiomas e etc.; documento de registro no órgão de classe profissional, mediante entrega de 
cópias autenticadas em cartório em formato pdf. Não serão considerados documentos sem 
autenticação. A documentação a ser entregue fará parte do processo seletivo e não será 
devolvida em hipótese alguma.  
5.2.5. A pontuação da análise documental deverá atender aos requisitos descritos no Anexo I, 
sendo desclassificado o candidato que não atender a pontuação mínima exigida (15 pontos de 
escolaridade e 5 pontos de experiência).  
5.2.6 Depois da análise documental, a classificação dos candidatos aprovados na segunda 
etapa será divulgada no endereço eletrônico https://www.caurr.gov.br/ . 
5.2.7. É de exclusiva responsabilidade dos candidatos acompanharem a publicação da lista de 
classificados para a segunda Etapa. 
5.2.8.1. A lista dos candidatos classificados para a Segunda Etapa será publicada no endereço 
eletrônico https://www.caurr.gov.br/.  
5.2.9. Caso ocorra empate na classificação dos candidatos a serem convocados para a etapa de 
análise documental, os critérios de desempate serão:  
a) maior tempo de experiência nas áreas mencionadas no Anexo I;  
b) maior tempo de experiência em cargo ou emprego similar,  
c) maior experiência em Conselhos de Fiscalização Profissional e/ou Órgãos de Classe 
Profissional;  
d) maior variedade de atribuições relacionadas à unidade de atuação;  
e) cursos relacionados à unidade de atuação;  
f) candidato com idade mais elevada.  
5.2.10. Desta etapa para o resultado final do processo seletivo será composto pelo somatório 
da análise documental, haja vista que, a comprovação da experiência e escolaridade (análise 
documental) prevalecerá à informação descrita no currículo.  
5.2.11 Para a Segunda etapa serão classificados os 10 (dez) candidatos com melhor pontuação 
de cada cargo previsto. 
 
5.3. PROVAS SUBJETIVAS E DESCRITIVAS – AVALIAÇÃO TEÓRICA 
5.3.1 Da Avaliação Teórica: Esta etapa constará de aplicação de provas de Conhecimentos 
Gerais Conhecimentos Específicos, com questões objetivas e/ou subjetivas relacionadas aos 
cargos.  
A pontuação máxima será de 100 pontos e os candidatos que não alcançarem a nota ≥ 60 
pontos (maior ou igual 60), serão eliminados.  
5.3.2 as provas serão aplicadas conforme quadros abaixo:  
 

Conhecimentos Gerais Total de 
Questões 

Pontuação 

Português 10 20 



 

Informática 10 20 
Conhecimentos Específicos  Pontuação 
Prova de questões Subjetivas e (ou) Objetivas 
Específicas do cargo 

20 60 

Total 40 questões 100 pontos 
 
5.3.3 Em caso de Empate nas Notas da Avaliação Teórica, serão considerados como critérios 
para desempate, a ordem a seguir:  
a. 1º obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos;  
b. 2° obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa.  
c. Da Realização da Avaliação Teórica  
d.  Participarão da Avaliação Teórica todos os candidatos aprovados na Análise Curricular do 
Cargo previsto no quadro de perfis deste regulamento.  
e.  A Avaliação Teórica ocorrerá conforme cronograma no anexo X. 
5.3.4 Da Realização da Avaliação Teórica  
5.3.4.1 Participarão da Avaliação Teórica todos os candidatos aprovados na Análise 
Curricular e Análise documental dos Cargos previstos no quadro de cargos.  
5.3.4.1 A Avaliação Teórica ocorrerá conforme cronograma no anexo II. 
5.3.4.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência 
mínima de 30min (trinta minutos), portando:  
I) Documento oficial com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou Carteiras 
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens e Conselhos);  
II) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  
5.3.4.3  Em caso de extravio dos documentos citados no item “I”, deverá o candidato 
apresentar Boletim de Ocorrência Policial com a discriminação de perda, roubo, furto ou 
extravio destes, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias.  
5.3.4.4 Não será permitida, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de maquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro 
material de consulta, durante a realização das provas.  
5.3.4.5 Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar atraso ou a 
ausência do candidato.  
5.3.4.6  O candidato deverá assinalar as respostas da Avaliação Teórica no Gabarito com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. O preenchimento do Gabarito, é único documento 
válido para correção da prova, sendo de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 
proceder ao seu preenchimento em conformidade com as instruções especificadas, contidas na 
capa da Avaliação Teórica.  
5.3.4.7  O campo de marcação do Gabarito deverá estar totalmente preenchido conforme 
exemplo:  
5.3.4.8 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato; 
5.3.4.9 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais 
de uma resposta (mesmo que uma delas estejam corretas), emenda ou rasuras ainda que 
legível. 
5.3.4.10 Ao terminar a Avaliação teórica, o candidato entregará ao colaborador do CAU/RR a 
sua avaliação e gabarito, assinada e devidamente preenchida.  
5.3.4.11 Será terminantemente vedado ao candidato levar sua avaliação teórica.  
5.3.4.12 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação desta, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de 
avaliação e de classificação.  



 

5.3.4.13 A duração máxima para realização da Avaliação Teórica será de 3h00min (três 
horas). 
5.3.4.14 O candidato que não comparecer para participar da avaliação Teórica, nos horários, 
datas e locais serão automaticamente desclassificados. 
5.3.4.15 O candidato é responsável pela conferência dos dados do seu cartão de resposta, pela 
verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão de resposta e pela 
transcrição correta da letra correspondente a cada resposta correta, de acordo com as 
instruções do cartão de resposta.  
5.3.4.16 Será atribuída nota 0 (zero) às respostas de questões objetivas que contenha(m):  
a) Emenda(s) e ou rasura(s), ainda que legível(eis);  
b) Espaço(s) não assinalado(s) no cartão de resposta;  
c) Resposta(s) preenchida(s) fora das especificações contidas no cartão de resposta;  
d) Resposta(s) que apresenta(m) mais de uma alternativa preenchida; d) Resposta(s) 
marcada(s) com caneta esferográfica de tinta, cuja cor difere de azul ou preta.  
5.3.4.17 Para realização da prova, somente será permitido ao candidato o uso de caneta 
esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.  
5.3.4.18 Não será permitido o uso de caneta diferente da especificada no Subitem anterior, 
como também não será permitido o uso de lapiseira, lápis ou borracha para preenchimento do 
cartão de resposta.  
5.3.4.19 O candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido portando qualquer 
tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação (telefones celulares, gravador, 
smartphones, scanner, tablets, ipod, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, 
bipe, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, walkman, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de nenhum tipo, relógio de qualquer espécie, 
braceletes etc.), mesmo que desligado, terá sua prova anulada e, com isso, será 
automaticamente eliminado do Concurso Público.  
5.3.4.20 também será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a realização da 
prova, fizer comunicação com outro candidato ou utilizar-se de qualquer tipo de consulta 
(livros, revistas, apostilas, resumos, dicionários, cadernos, anotações, réguas de cálculo etc), 
ou estiver fazendo uso de óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de 
chapelaria (chapéu, boné, gorro, lenço etc.). 
 
5.3.5 DO CADERNO DE QUESTÕES E DO CARTÃO RESPOSTA  
5.3.5.1 Para a realização da prova escrita, o candidato receberá o caderno de questões e o 
cartão resposta.  
5.3.5.2 Distribuídos os cadernos de questões e os cartões de resposta aos candidatos e, na 
hipótese de verificarem-se falhas de impressão, o fiscal da sala, antes do início da prova, 
diligenciará no sentido de substituir os materiais com defeito.  
5.3.5.3 O caderno das questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as 
técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer 
folha, EXCETO no CARTÃO RESPOSTA.  
5.3.5.4 A avaliação das provas far-se-á, exclusivamente, por meio de cartão resposta, o que 
anula qualquer outra forma de avaliação. O (A) candidato (a) deverá transcrever as respostas 
das questões do caderno de provas para o cartão resposta, dentro do tempo total estimado para 
a realização da prova. O preenchimento do cartão resposta será de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções nele constantes. Em 
hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta, decorrente de falha de preenchimento 
pelo candidato.  



 

5.3.5.5 O (A) candidato(a) será o (a) único(a) responsável pelos prejuízos advindos de 
marcações incorretas no cartão resposta.  
5.3.5.6 O (A) candidato(a) deverá verificar no cartão de resposta o número dos documentos 
informados e preencher no caderno de prova as informações solicitadas, devendo, ainda, 
assinar a capa do caderno de prova e transcrever em letra legível o nome completo e o 
documento de identificação, no campo adequado, com caneta esferográfica transparente de 
tinta azul ou preta.  
5.3.5.7 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão 
não respondida, ou cujos espaços no cartão de resposta estejam preenchidos em 
inconformidade com as instruções do cartão resposta, ou que contenha mais de uma resposta, 
mesmo que uma delas esteja correta.  
5.3.5.8 No cartão de respostas não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas.  
5.3.5.9 A correção das provas será feita por meio eletrônico- leitura ótica, sendo o 
CARTÃORESPOSTA o único documento valido e utilizado para esta correção. Este deve ser 
preenchido com bastante atenção.  
5.3.5.10 Serão considerados sem efeitos os cartões respostas entregues sem assinatura do 
candidato.  
5.3.5.11 AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO (A) ENTREGARÁ AO FISCAL DE 
SALA O CARTÃO RESPOSTA DEVIDAMENTE PREENCHIDO, ASSINADO E O 
CADERNO DE PROVA.  
5.3.5.12 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, o 
conselho não fornecerá exemplares físicos dos cadernos de questões aos candidatos ou a 
instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo.  
5.3.5.13 Será permitido ao candidato destacar na primeira folha do caderno de prova contendo 
espaço específico para o preenchimento do seu gabarito, podendo levar consigo para a 
conferência.  
5.3.6  DA SAÍDA DA SALA  
5.3.6.1 O candidato não poderá entregar seu material de prova ou retirar-se da sala de 
realização das provas antes de transcorridos 30 (trinta) minutos do seu início.  
5.3.6.2 O candidato que necessitar ausentar-se da sala de provas durante sua realização 
somente poderá fazê-lo acompanhado de um fiscal.  
5.3.6.3 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em virtude de afastamento do candidato da sala de provas.  
5.3.6.4 O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando o 
caderno de provas e cartão de resposta.  
5.3.6.5 Ao terminar as provas, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de prova e 
cartão de resposta devidamente preenchidos com caneta esferográfica transparente, com tinta 
azul ou preta.  
5.3.6.6 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de provas somente poderão retirar-se da 
sala simultaneamente, após serem lacrados os envelopes de provas e gabaritos e assinada a ata 
de finalização. 
5.3.7.1.11 DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO  
5.3.7.1.11.1 O candidato sem deficiência que necessitar de atendimento diferenciado para 
realização da prova deverá requerer, no ato da inscrição, anexando os Laudos Médicos ou 
Declarações necessárias para a comprovação da necessidade.  
5.3.7.1.11.2 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova 
poderá fazê-la em sala reservada, e para isso deverá, no ato da inscrição, identificar a 
necessidade de atendimento e encaminhar fotocópia da certidão de nascimento do filho.  



 

5.3.7.1.11.3 A criança deverá permanecer no ambiente reservado para amamentação, 
acompanhada de adulto responsável por sua guarda, formalmente indicado pela candidata 
quando seu pedido de condições especiais for deferido.  
5.3.7.1.11.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-
se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.  
5.3.7.1.11.5 Na sala reservada para amamentação ficará somente a candidata lactante, a 
criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de outras pessoas que tenham grau de 
parentesco ou de amizade com a candidata.  
5.3.7.1.11.6 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.  
5.3.7.1.11.7 O atendimento às condições de atendimento diferenciado solicitadas ficará sujeito 
à análise da legalidade, viabilidade e razoabilidade do pedido.  
5.3.7.1.11.8 O candidato que não requerer o atendimento diferenciado no prazo definido pelo 
Edital, seja qual for o motivo alegado, não terá atendida a condição especial requerida. 
5.4 Dos conteúdos da Avaliação Teórica: 
 
5.4.1 Cargo: Assistente Administrativo 
CONHECIMENTOS GERAIS 
• Língua Portuguesa: 1 Compreensão e Interpretação de Textos. 2 Tipologia Textual. 3 
Ortografia Oficial. 4 Acentuação Gráfica. 5 Emprego das Classes de Palavras. 6 Emprego do 
Sinal Indicativo de Crase. 7 Sintaxe da Oração e do Período. 8 Pontuação. 9 Concordância 
Nominal e Verbal. 10 Regência Nominal e Verbal. 11 Significação das palavras. 
• Informática: Conhecimento dos aplicativos do pacote MS Office (Word, Excel e 
PowerPoint); Internet; formatação de planilhas do Excel, Classificação de dados nas planilhas, 
gráficos, com as características. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
• Conhecimentos Específicos: E-social, Direitos e deveres previstos na Legislação Trabalhista 
-CLT, Contrato de Trabalho e Modalidades de Trabalhadores, Jornada de Trabalho, Encargos 
sociais, Admissão e contratos de empregados, Conhecimento de Benefícios aos empregados, 
Folha de frequência, E social, Atendimento ao cliente, Arquivamento, Redação oficial e 
Relatórios, patrimônio público e controle de patrimônio. 
 
5.4.2 Cargo: Recursos Humanos 
CONHECIMENTOS GERAIS 
• Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos; Tipologia Textual; Ortografia 
Oficial; Acentuação Gráfica; Emprego das Classes de Palavras; Emprego do Sinal Indicativo 
de Crase; Sintaxe da Oração e do Período; Pontuação; Concordância Nominal e Verbal; 
Regência Nominal e Verbal; Significação das palavras. • Informática: Conhecimento dos 
aplicativos do pacote MS Office (Word, Excel e PowerPoint); Internet; formatação de 
planilhas do Excel, Classificação de dados nas planilhas, gráficos, com as características.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
• Conhecimentos Específicos: E-social, Direitos e deveres previstos na Legislação Trabalhista 
-CLT, Contrato de Trabalho e Modalidades de Trabalhadores, Jornada de Trabalho, Encargos 
sociais, Admissão e contratos de empregados, Conhecimento e Cálculos da Rescisão 
contratual, Conhecimento de Benefícios ao empregados, Produção da Folha de pagamento, 
Folha de frequência, Cálculos de Impostos Pessoa Jurídica e Física, Cálculo de pensões, 
Declaração para Receita e Previdência (DIRF, RAIS, GFIP), cálculos de 13º salário, E social, 
Atendimento ao cliente, Arquivamento, Redação oficial e Relatórios. 
 
 



 

4.4.3 Cargo: Analista de Fiscalização 
CONHECIMENTOS GERAIS 
• Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos; Tipologia Textual; Ortografia 
Oficial; Acentuação Gráfica; Emprego das Classes de Palavras; Emprego do Sinal Indicativo 
de Crase; Sintaxe da Oração e do Período; Pontuação; Concordância Nominal e Verbal; 
Regência Nominal e Verbal; Significação das palavras. • Informática: Conhecimento dos 
aplicativos do pacote MS Office (Word, Excel e PowerPoint); Internet; formatação de 
planilhas do Excel, Classificação de dados nas planilhas, gráficos, com as características.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2015. NBR 16636-1 e NBR 16636-2 – ABNT, 2017. NBR 15575 - Norma de 
desempenho - ABNT, 2013. NBR 16280 - Reforma em edificações – Sistema de gestão de 
reformas – Requisitos – Rio de Janeiro, 2015. NBR 16527/2016 – Acessibilidade e 
sinalização de piso tátil. Resolução CAU/BR n° 18, de 2 de março de 2012 e suas alterações - 
Dispõe sobre os registros definitivos e temporários de profissionais no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências. Resolução CAU/BR nº 21, de 05 de abril 
de 2012 - Atividades e atribuições do arquiteto e urbanista e dá outras providências. 
Resolução CAU/BR nº 22, de 04 de maio de 2012 - Dispõe sobre a fiscalização do exercício 
profissional da Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução e 
julgamento 5 de processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras 
providências. Resolução CAU/BR n° 26, de 2012 e suas alterações - Dispõe sobre o registro 
de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, 
diplomados por instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), e dá outras providências. Resolução 
CAU/BR nº 28, de 06 de julho de 2012 - Dispõe sobre o registro e sobre a alteração e a baixa 
de registro de pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo nos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Resolução CAU/BR nº 
38, de 09 de novembro de 2012 e suas alterações - Dispõe sobre a fiscalização do 
cumprimento do Salário Mínimo Profissional do Arquiteto e Urbanista e dá outras 
providências. Resolução CAU/BR nº 48, de 09 de maio de 2013 - Dispõe sobre a atualização 
cadastral do registro de pessoa jurídica nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências. Resolução CAU/BR nº 52, de 06 de 
setembro de 2013 - Aprova o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Resolução CAU/BR nº 67, de 05 de dezembro de 2013 - 
Dispõe sobre os Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo, estabelece normas e condições 
para o registro de obras intelectuais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e dá 
outras providências. Resolução CAU/BR nº 91, de 09 de outubro de 2014 e suas alterações - 
Dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a projetos, obras e 
demais serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências. 
Resolução CAU/BR nº 93, de 07 de novembro de 2014 - Dispõe sobre a emissão de certidões 
pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e 
dá outras providências. Resolução CAU/BR nº 143, de 23 de junho de 2017 - Dispõe sobre os 
processos ético disciplinares. Conceitos de Georreferenciamento. Principais portarias 
ambientais brasileiras (IBAMA) e Normas de Proteção ao Meio Ambiente. Instrumentos de 
gestão ambiental: EIA - estudos de impacto ambiental, RIMA - relatórios de impacto 
ambiental, RIV - relatórios de impacto de vizinhança. Projeto de Edificação: noções das 
normas aplicáveis ao projeto de edificações em geral; acessibilidade a pessoas portadoras de 
deficiências ou com mobilidade reduzida; espaços de circulação horizontal (corredores) e 
vertical (escadas, rampas); sanitários coletivos; espaços e vagas para estacionamento de 



 

veículos de carga e descarga; instalações prediais; equipamentos mecânicos (elevadores de 
passageiros e de veículos, esteiras, escadas rolantes); segurança de uso (disposições 
construtivas e instalações dos sistemas básico e especial de segurança). Acompanhamento, 
controle e fiscalização de obras e serviços: licitações e contratos, editais e orçamentos; 
aferição da precisão da execução de obras e serviços em relação a contratos, projetos, 
memoriais e cronogramas; execução de medições; Habitação: habitação de interesse social 
(HIS); habitação do mercado popular (HMP); Sistemas de Informação: noções básicas de 
estatística; métodos e técnicas de análise quantitativa aplicados ao planejamento urbano; 
noções básicas de Sistema de Informação Geográfica (SIG).”; Regimento Interno do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima- CAU/RR; Portarias normativas de Cargos 
e atribuições do CAU/RR; Manual de Fiscalização do CAU/RR; 
 
5.4.4 Cargo: Contador 
CONHECIMENTOS GERAIS 
• Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos; Tipologia Textual; Ortografia 
Oficial; Acentuação Gráfica; Emprego das Classes de Palavras; Emprego do Sinal Indicativo 
de Crase; Sintaxe da Oração e do Período; Pontuação; Concordância Nominal e Verbal; 
Regência Nominal e Verbal; Significação das palavras. • Informática: Conhecimento dos 
aplicativos do pacote MS Office (Word, Excel e PowerPoint); Internet; formatação de 
planilhas do Excel, Classificação de dados nas planilhas, gráficos, com as características.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Contas Patrimoniais. Contas de Resultado. Lançamentos contábeis. Atos e Fatos contábeis. 
Princípios Contábeis geralmente aceitos. Estrutura conceitual para elaboração e divulgação 
das Demonstrações Contábeis. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor 
Público. Pronunciamentos, interpretações e orientações técnicas do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis. Lei de Responsabilidade Fiscal. Receitas públicas. Despesas 
públicas. Atividade financeira do estado. Contabilidade Orçamentária, Financeira e 
Patrimonial. Prestação de contas. Fiscalização e auditoria na contabilidade pública. Regras 
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 
colegas de trabalho. Ética profissional. Zelo pelo patrimônio público. 
 
5.5. NORMAS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
5.5.1 O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima- CAU/RR, não assumem qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando 
da realização das provas; 
5.5.2 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de aplicação da prova portando 
armas. O candidato que estiver armado deverá encaminhar-se à Coordenação Local do 
Processo Seletivo antes do início da prova, para providências necessárias.  
5.5.3  Os objetos pessoais que o candidato estiver portando, juntamente com o restante dos 
materiais de uso e de porte vedados pelo Edital, deverão ser desligados e alocados em saco 
plástico que será disponibilizado, e acomodados em local a ser indicado pelo fiscal.  
5.5.4 Os objetos pessoais de que trata o Subitem anterior deverão permanecer no local 
indicado durante todo o período de realização da prova, até a saída definitiva do candidato. 
5.5.5 Para a devida verificação dos materiais vedados pelo Edital serão realizadas vistorias, 
objetivando garantir a segurança, a lisura e a isonomia na realização da prova, sem prejuízo de 
outras formas de fiscalização. O candidato que se negar à identificação terá a sua prova 
anulada e, com isso, será eliminado do Processo Seletivo.  
5.5.6 Garrafa de água poderão ser levadas, mais sempre que for necessário beber água será 
realizada fora do ambiente e acompanhado por um fiscal; 



 

5.5.7 Não serão permitidos qualquer tipo de lanches levados pelo candidato às salas de prova. 
 
5.6. ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA:  
5.6.1. A Entrevista por Competência é a terceira etapa do Processo Seletivo Simplificado e 
consiste na realização de entrevista presencial por competência, que será conduzida pelo 
conselho, conforme convocação a ser divulgada no endereço eletrônico - site 
https://www.caurr.gov.br/, conforme cronograma constante no ANEXO II. Esta etapa será de 
caráter classificatório nos termos do Anexo I deste Edital, num total de 100 (cem) pontos. 
Serão convocados para a fase de entrevista os candidatos classificados com maior pontuação 
na fase de prova teórica, seguindo o quantitativo máximo descrito no Quadro 5.2.3.  
5.6.2. A entrevista será realizada conforme cronograma constante no ANEXO II, na sede do 
conselho de Arquitetura e Urbanismo, em horários previamente divulgados por meio de 
publicação no endereço eletrônico - https://www.caurr.gov.br/. O não comparecimento do 
candidato, no dia e horário agendados, implicará automaticamente na sua eliminação deste 
Processo Seletivo Simplificado.  
5.6.3. Os critérios de avaliação da entrevista por competência estão dispostos no ANEXO I. 
5.7. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  
5.7.1. A nota final do candidato será calculada considerando-se a soma dos pontos obtidos nas 
etapas de análise documental, prova e entrevista por competência tão somente para aqueles 
que participarem de todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado.  
5.7.2. Em caso de igualdade na nota final de candidatos, para fins de classificação o 
desempate se fará da seguinte forma:  
a) maior pontuação na entrevista; 
b) maior tempo de experiência comprovada na etapa de Análise Documental.  
c) maior tempo de experiência nas áreas mencionadas no Anexo I;  
d) maior tempo de experiência em cargo ou emprego similar,  
e) maior experiência em Conselhos de Fiscalização Profissional e/ou Órgãos de Classe 
Profissional;  
f) maior variedade de atribuições relacionadas à unidade de atuação;  
g) cursos relacionados à unidade de atuação; 
5.7.3. A lista de candidatos classificados na Terceira Etapa será publicada no endereço 
eletrônico https://www.caurr.gov.br/com o resultado final do Processo Seletivo. 
5.7.4 O resultado final do processo seletivo para os Cargos ofertados, será de acordo com a 
tabela abaixo: 
 

 
 
 
 



 

 
6 - DOS RECURSOS  
6.1. Eventuais recursos deverão ser protocolados pessoalmente ou por intermédio de 
procurador munido de procuração, por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida em cartório, na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima- 
CAU/RR, no horário de 9h às 13h, conforme datas especificadas no cronograma.  
6.2. O recurso deverá ser obrigatoriamente digitado, impresso e assinado em 2 (duas) vias e 
acondicionado em um envelope fechado e identificado, contendo externamente, em sua face 
frontal, os seguintes dados:  
6.2.1. RECURSO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 1/2021 – CAU/RR.  
6.2.2. IDENTIFICAÇÃO DA ETAPA DO RECURSO  
6.2.3. NOME DO CANDIDATO  
6.2.4. EMPREGO - UNIDADE DE ATUAÇÃO PRETENDIDA  
6.3. O recurso deverá explicitar de forma clara e objetiva os pontos que venham a ser 
considerados para a sua fundamentação.  
6.4. O período para interposição de recurso atenderá ao que prevê o cronograma Anexo II, a 
partir da divulgação dos resultados preliminares do Processo Seletivo Simplificado.  
6.5. O formulário de recurso está disponibilizado no ANEXO V deste Edital.  
6.6. Admitir-se-á um único envelope de recurso por etapa para cada candidato. 
6.7. Não serão reconhecidos os pedidos de recurso apresentados fora do prazo, fora do 
contexto ou encaminhados de forma diferente da estipulada neste Edital.  
6.8. Não caberá recurso do recurso.  
6.9. A interposição de recurso não terá efeito suspensivo.  
6.10. As respostas aos recursos serão encaminhadas aos candidatos através do e-mail 
informado pelo candidato no formulário de recurso. 
7. DO RESULTADO  
7.1. O resultado final será divulgado no endereço eletrônico - site: https://www.caurr.gov.br/.  
7.2. Todas as informações sobre o Processo Seletivo Simplificado serão disponibilizadas no 
endereço eletrônico - https://www.caurr.gov.br/.  
8. DA HOMOLOGAÇÃO  
8.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será encaminhado ao Presidente do 
CAU/RR e posterior Comissão de Planejamento, finanças, organização e Administração e 
plenária para homologação. 
9. DA CONTRATAÇÃO  
9.1. Cabe exclusivamente ao CAU/RR o direito de convocar os candidatos classificados em 
número que julgar conveniente de acordo com o interesse público, respeitando a ordem de 
classificação, durante o prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, conforme 
Item 12.3 deste Edital.  
9.2. A classificação no Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa de 
direito à contratação, ficando a concretização da contratação condicionada às disposições do 
Item 1.2 deste Edital.  
9.3. A convocação para preenchimento da vaga disponível será processada por meio do 
endereço eletrônico informado pelo candidato. Caso o candidato não responda à convocação 
até 3 (três) dias úteis, a convocação será feita por correio, com Aviso de Recebimento (AR). 
Passados 3 (três) dias do recebimento da convocação, conforme os registros vinculados ao 
respectivo AR, sem resposta do candidato, este será desclassificado e convocado o próximo 
classificado. Caso antes do prazo estipulado o candidato convocado encaminhe carta de 
desistência assinada, o classificado subsequente será convocado.  



 

9.4. Para a admissão, o candidato convocado deverá apresentar os documentos exigidos pelo 
CAU/RR, a saber: 
 

DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
Certidão de Quitação de Obrigações Eleitorais  Certidão de Quitação de 

Obrigações Eleitorais TSE 
Certidão Negativa de Nada Consta de Ações 
Criminais da Justiça Federal  

Fórum da Justiça Federal de 
Roraima 

Certidão Negativa de Nada Consta de Ações 
Criminais da Justiça Estadual 

Cartório de Distribuição 

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de Graduação, ou certificado de 
conclusão do ensino médio, conforme o caso 

1 (uma) Via 

Certificado de Reservista  1 (uma) Via 
Cópia da Carteira de Identidade Civil expedida 
pela autoridade competente  

1 (uma) Via 

Comprovante de inscrição no CPF  1 (uma) Via 
Cópia do Título de Eleitor  1 (uma) Via 
Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) 

1 (uma) Via 

Foto 3X4  1 (uma) Via 
Comprovante de inscrição no PIS 1 (uma) Via 
Comprovante de residência  1 (uma) Via 
Certidão de casamento ou união estável, se for o 
caso 

1 (uma) Via 

Dados Bancários (Cópia do Cartão ou contrato) 1 (uma) Via 
Cópia de documentos de dependentes se for o 
caso (RG/CPF/CN) 

1 (uma) Via 

Declaração de não ter sofrido, no exercício de 
função pública, penalidade incompatível com o 
exercício de cargo ou emprego público 

Conforme Modelo do CAU/RR 

Declaração de Dependentes para fins de Imposto 
de Renda Conforme Modelo do CAU/RR 

Modelo do CAU/RR 

Declaração e Termo de Compromisso -Auxílio 
Escola 

Modelo do CAU/RR 

Apresentação de Hemograma completo, o exame 
de sangue de beta HCG (Caso o candidato seja 
uma mulher) 

1 (uma) Via 

 
9.5. A admissão ficará condicionada à apresentação de atestado médico em que seja declarada 
a aptidão para o trabalho, a ser expedido depois de avaliação médica em serviço credenciado 
pelo CAU/RR.  
9.6. A admissão se processará mediante assinatura do contrato de trabalho por prazo 
determinado, conforme item 2.7, devendo o interessado comparecer no local, na data e no 
horário apontados no ato de convocação, sob pena de o CAU/RR entender a ausência como 
desistência tácita à vaga, conforme Item 9.3 deste Edital.  



 

9.7. O contratado deverá prestar serviço dentro do horário e local estabelecido pelo CAU/RR, 
seguindo a forma de contrato de trabalho por prazo determinado conforme regime de 
contratação constante neste Edital e condicionado às necessidades do CAU/RR. 
10. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO  
Os contratados serão regidos por contratos de trabalho por tempo determinado, respeitados os 
termos e condições previstos no Item 2.7 deste Edital.  
11. DA REMUNERAÇÃO  
11.1 – Salário: Conforme tabela do Item 5.2.3 11.2 – Benefícios mensais conforme Portaria 
Normativa n°002/2019, de 25 de setembro de 2019:  
11.2.1. Auxílio Alimentação: no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais);  
11.2.2. Auxilio transporte: no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); 
11.2.3. Auxílio Escola: no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); 
11.2.4. Outros conforme Portaria normativa. 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
12.1. A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidades de documentos, mesmo 
verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e a desclassificação do 
candidato, com todas as suas consequências, sem prejuízo das medidas de ordem 
administrativa, trabalhista, civil e criminal cabíveis. 1 
2.2. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo CAU/RR.  
12.3. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado é de até 3 (três) anos contados da 
sua homologação.  
12.4. Ocorrendo a rescisão contratual, antes do prazo estabelecido, por qualquer que seja o 
motivo, de qualquer contrato de trabalho firmado ao amparo deste Processo Seletivo 
Simplificado, caberá exclusivamente ao CAU/RR o direito de convocar os demais candidatos 
classificados, respeitadas as demais normas do Processo Seletivo Simplificado.  
12.5. Os ANEXOS I, II, III, IV, V, e VI são parte integrante deste Edital.  
12.6. Todos os horários citados neste Edital serão regidos pelo Horário Oficial de Boa Vista-
RR.  
12.7. Para a assinatura de contrato de trabalho, e como condição para tal, o CAU/RR exigirá a 
comprovação de registro e regularidade perante o Conselho ou Órgão de Classe Profissional 
correspondente, quando houver órgão regulador da profissão para os empregos de nível 
superior. 
 
 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 
 
 

Rodrigo Edson Castro Avila 
Presidente do CAU/RR 

 
 
 
 
 



 

 
ANEXO I 

 
EMPREGOS, UNIDADE DE ATUAÇÃO, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS, 
ATRIBUIÇÕES E CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS  
 
1. ANALISTA DE FISCALIZAÇÃO - ARQUITETO E URBANISTA – (ÀREA 
TÉCNICA) 
 
1.1. CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 (trinta) horas semanais (segunda a sexta-feira), das 
09h00-13h00.  
1.2. REQUISITOS E CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO*:  
1.2.1. Formação: Arquitetura e Urbanismo reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e 
registro no respectivo Conselho de Classe Profissional.  
1.3 Não será possível o acúmulo do cargo, constante no presente edital, com outros cargos ou 
funções que possuam atribuições compatíveis, não podendo, o candidato, ainda que em 
horário de trabalho distinto ao disposto nesse edital, possuir qualquer tipo de função 
relacionada à Arquitetura e Urbanismo ou que configure, por exemplo, alguma das atribuições 
constantes no art. 34 da lei 12.378/2010.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: caso o candidato possua cargo ou função incompatíveis com o 
proposto nesse edital, deverá fazer a opção no momento de sua nomeação. A desobediência a 
esta cláusula poderá ensejar a perda do cargo. 
 
1.4 REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES- Conforme Portaria Normativa 002/2019- CAU/RR, 25 
DE SETEMBRO DE 2019. 
 
1.5 FORMAÇÃO: CURSO SUPERIOR EM ARQUITETURA E URBANISMO 
*Para aprovação nesta etapa será exigido o cumprimento mínimo de 15 (quinze) pontos nos 
requisitos de escolaridade, conforme tabela abaixo:  
 

A ESCOLARIDADE / FORMAÇÃO (Máximo 
70 Pontos) 

PONTUAÇÃO 

1 Graduação em Arquitetura e Urbanismo 25 
3 Pós Graduação (carga horária mínima de 360 

horas) em Gestão Pública. 
10 

4 Inglês Avançado. 10 
5 Auto Cad, REVIT 25 
B EXPERIÊNCIA (Máximo 30 Pontos)  
1 A cada 6 (seis) meses de experiência em uma 

das seguintes atribuições: Normatização e/ou 
regulamentação do exercício da profissão; 
Parecer Técnico sobre atividade profissional; 
Planejamento Urbanístico; Mobilidade Urbana; 
Atuação em organismos e/ou instituições e/ou 
comissões internacionais relacionadas a área de 
Arquitetura e Urbanismo; Coordenação/gestão 
de curso e/ou Projetos educacionais voltados 
para área de Arquitetura e Urbanismo; Gestão 

5 



 

e/ou fiscalização de contratos administrativos, 
mediante comprovação por meio de Carteira de 
Trabalho ou Contrato/Declaração de Prestação 
de Serviços ou Certidão de Acervo Técnico 
(CAT). 

C COMPETÊNCIAS- ENTREVISTA (Máximo 
100 Pontos) 

 

1 Comprometimento 20 
2 Motivação para aprender  10 
3 Comunicação 10 
4 Gestão do Tempo 10 
5 Trabalho em Equipe  10 
6 Flexibilidade  10 
7 Postura Profissional 10 
8 Senso de urgência 10 20 

 
2. ANALISTA TÉCNICO - CONTADOR – (Contabilidade-Cadastro Reserva)  
 
2.1. CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 HORAS (segunda a sexta-feira)  
2.2. REQUISITOS E CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO*:  
2.3 FORMAÇÃO: Ciências Contábeis reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e 
registro no respectivo Conselho de Classe Profissional. *  
2.4 REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES- Conforme Portaria Normativa 002/2019- CAU/RR, 25 
DE SETEMBRO DE 2019. 
Para aprovação nesta etapa será exigido o cumprimento mínimo de 15 (quinze) pontos nos 
requisitos de escolaridade e 5 (cinco) pontos nos requisitos de experiência, conforme tabela a 
seguir: 
 

A ESCOLARIDADE / FORMAÇÃO (Máximo 
30 Pontos) 

PONTUAÇÃO 

1 Graduação em Ciências Contábeis. 15 
2 Cada Pós-graduação em Contabilidade Pública, 

Orçamento Público. (carga horária mínima de 
360 horas). 

7 

3 Cada pós-graduação em Gestão Pública, 
Contabilidade, Controladoria, Auditoria, 
Orçamento (carga horária mínima de 360 
horas). 

5 

4 Inglês Avançado. 4 
B EXPERIÊNCIA (Máximo 70 Pontos)  
1 A cada 6 (seis) meses de experiência em uma 

das seguintes atribuições: Contabilidade 
aplicada ao setor público; Análise de 
demonstrativos contábeis e/ou emissão de 
parecer contábil; Orçamento público; Auditoria 
Interna e/ou externa mediante comprovação por 
meio de Carteira de Trabalho ou 
Contrato/Declaração de Prestação de Serviços 
ou Certidão de Acervo Técnico (CAT). 

5 



 

C COMPETÊNCIAS- ENTREVISTA (Máximo 
100 Pontos) 

 

1 Comprometimento 20 
2 Motivação para aprender  10 
3 Comunicação 10 
4 Gestão do Tempo 10 
5 Trabalho em Equipe  10 
6 Flexibilidade  10 
7 Postura Profissional 10 
8 Senso de urgência 10 20 

 
3. ANALISTA TÉCNICO - RECURSOS HUMANOS - (Administrativo--Cadastro Reserva)  
 
3.1. CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 HORAS (segunda a sexta-feira)  
3.2 REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES- Conforme Portaria Normativa 002/2019- CAU/RR, 25 
DE SETEMBRO DE 2019. 
3.3. REQUISITOS E CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO*:  
3.3.1. Formação: Ensino Médio Completo, com diploma reconhecido pelo Ministério da 
Educação.  
3.3.2. Pacote Office intermediário.  
3.3.3. Curso Técnico em: Secretariado; Contabilidade; Administração ou Departamento de 
Pessoal.  
3.3.4. Curso de especialização/capacitação: Assistente Administrativo, Arquivo, Compras, 
Estoque, Licitações, Eventos, Atendimento, Redação Oficial/Empresarial, Contratos; 
Secretariado; Contabilidade. * Para aprovação nesta etapa será exigido o cumprimento 
mínimo de 15 (quinze) pontos nos requisitos de escolaridade e 5 (cinco) pontos nos requisitos 
de experiência, conforme tabela a seguir: 
 

A ESCOLARIDADE / FORMAÇÃO (Máximo 
30 Pontos) 

PONTUAÇÃO 

1 Curso em Administração, Psicologia, Direito, 
Assistência Social. 

15 

2 Cursos de Recursos Humanos/Gestão de 
Pessoas, Psicologia Organizacional, 
Administração de Pessoal/Departamento de 
Pessoal, Avaliação Psicológica e/ou Análise do 
Comportamento (carga horária mínima de 360 
horas). 

7 

3 Curso em Gestão Pública (carga horária 
mínima de 360 horas).  

5 

4 Inglês Avançado. 4 
B EXPERIÊNCIA (Máximo 70 Pontos)  
1 A cada 6 (seis) meses de experiência em uma 

das seguintes atribuições: Recursos 
Humanos/Gestão de Pessoas; Psicologia 
Organizacional; Departamento Pessoal; 
Avaliação Psicológica e/ou Análise do 
Comportamento, Avaliação de Desempenho; 
Plano de Cargos; Análise de Perfil 

5 



 

Comportamental; Contratos Administrativos, 
mediante comprovação por meio de Carteira de 
Trabalho ou Contrato/Declaração de Prestação 
de Serviços ou Certidão de Acervo Técnico 
(CAT). 

C COMPETÊNCIAS- ENTREVISTA (Máximo 
100 Pontos) 

 

1 Comprometimento 20 
2 Motivação para aprender  10 
3 Comunicação 10 
4 Gestão do Tempo 10 
5 Trabalho em Equipe  10 
6 Flexibilidade  10 
7 Postura Profissional 10 
8 Senso de urgência 10 20 

 
4. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – APOIO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE 
ATUAÇÂO  
4.1. CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 HORAS (segunda a sexta-feira)  
4.2 REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES- Conforme Portaria Normativa 002/2019- CAU/RR, 25 
DE SETEMBRO DE 2019. 
4.3. REQUISITOS E CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO*:  
4.3. Formação: Ensino Médio Completo, com diploma reconhecido pelo Ministério da 
Educação.  
4.3.1 Pacote Office intermediário.  
4.3.2 Curso Técnico em: Secretariado; Contabilidade; Administração ou Departamento de 
Pessoal.  
4.3.3 Curso de especialização/capacitação: Assistente Administrativo, Arquivo, Compras, 
Estoque, Licitações, Eventos, Atendimento, Redação Oficial/Empresarial, Contratos; 
Secretariado; Contabilidade. * Para aprovação nesta etapa será exigido o cumprimento 
mínimo de 15 (quinze) pontos nos requisitos de escolaridade e 5 (cinco) pontos nos requisitos 
de experiência, conforme tabela a seguir: 
 

A ESCOLARIDADE / FORMAÇÃO (Máximo 
30 Pontos) 

PONTUAÇÃO 

1 Ensino Médio completo 15 
2 Cada Curso Técnico em: Secretariado, 

Contabilidade, Administração e/ou 
Departamento Pessoal. (Carga Horária mínima 
de 800 horas). 

5 

3 Pacote Office Intermediário. 2,5 
4 Cada curso de aperfeiçoamento e/ou 

qualificação na área administrativa, como: 
Recursos Humanos, Arquivo, Compras, 
Licitações e Contratos, Promoção de Eventos, 
Redação Oficial/Empresarial, Contratos 
Administrativos. (Carga Horária mínima de 16 
horas). 

2 

B EXPERIÊNCIA (Máximo 70 Pontos)  



 

1 A cada 6 (seis) meses de experiência em uma 
das seguintes atribuições: Recursos 
Humanos/Gestão de Pessoas; Psicologia 
Organizacional; Departamento Pessoal; 
Avaliação Psicológica e/ou Análise do 
Comportamento, Avaliação de Desempenho; 
Plano de Cargos; Análise de Perfil 
Comportamental; Contratos Administrativos, 
mediante comprovação por meio de Carteira de 
Trabalho ou Contrato/Declaração de Prestação 
de Serviços ou Certidão de Acervo Técnico 
(CAT). 

5 

C COMPETÊNCIAS- ENTREVISTA (Máximo 
100 Pontos) 

 

1 Comprometimento 20 
2 Motivação para aprender  10 
3 Comunicação 10 
4 Gestão do Tempo 10 
5 Trabalho em Equipe  10 
6 Flexibilidade  10 
7 Postura Profissional 10 
8 Senso de urgência 10 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO DO CAU/RR – 01/2021 
DATA ETAPA 
30/08/2021 PUBLICAÇÃO DO EDITAL 
31/08/2021 a 03/09/2021 INSCRIÇÃO 
08/09/2021 ANÁLISE CURRICULAR E ANÁLISE 

DOCUMENTAL 
10/09/2021 PUBLICAÇÃO DA ANÁLISE 

CURRICULAR E ANÁLISE 
DOCUMENTAL  

13/09 e 14/09/2021 RECURSO DA ANÁLISE 
CURRICULAR E DA ANÁLISE 
DOCUMENTAL 

17/09/2021 RESPOSTA DOS RECURSOS AOS 
CANDIDATOS 

17/09/2021 RESULTADO FINAL ANÁLISE 
CURRICULAR E DA ANÁLISE 
DOCUMENTAL 

23/09/2021 e 24/09/2021 APLICAÇÃO DE PROVAS 
SUBJETIVAS E DESCRITIVAS 

27/09/2021 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS 
PROVAS SUBJETIVAS E 
DESCRITIVAS 

28 e 29/09/2021 RECURSO DAS PROVAS 
SUBJETIVAS E DESCRITIVAS 

01/10/2021 RESPOSTA DOS RECURSOS AOS 
CANDIDATOS 

01/10/2021 RESULTADO DEFINITIVO DAS 
PROVAS SUBJETIVAS E 
DESCRITIVAS 

01/10/2021 CONVOCAÇÃO DAS ENTREVISTAS 
06/10/2021 a 08/10/2021 PERÍODO DE ENTREVISTA 
13/10/2021  RESULTADO FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO III 
MODELO DE CURRÍCULO OBRIGATÓRIO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE 
RORAIMA – N° 01/2021  
 
Orientações de Preenchimento:  
1. As linhas são apenas indicativas de campos a serem preenchidos e deverão ser excluídas após o 
preenchimento de seus dados.  
2. Além das informações solicitadas neste modelo de currículo, você poderá acrescentar quantas outras possuir. 
Contudo, não poderá excluir ou deixar de informar o que é pedido nesse formulário, sob pena de 
desclassificação.  
 
EMPREGO PRETENDIDO/UNIDADE DE ATUAÇÃO:_____________ / ______________ 
 
DADOS PESSOAIS 
Nome Completo: 
 Endereço:  
CEP:  
Cidade/UF:  
Estado Civil: 
E-mail: 
Telefone: 
Data de Nascimento: 
Idade: 
 
ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO  
Pós-Graduação Stricto Sensu (no caso de mais de um curso, preencher os itens abaixo 
referente a cada um deles)  
Curso: 
Instituição de Ensino: 
Cidade/UF: 
Data de Conclusão (citar mês e ano): 
Carga horária: 
 
Pós-Graduação Lato Sensu (no caso de mais de um curso, preencher os itens abaixo referente 
a cada um deles)  
Curso:  
Instituição de Ensino: 
Cidade/UF:  
Data de Conclusão (citar mês e ano): 
Carga horária: 
Graduação (no caso de mais de um curso, preencher os itens abaixo referente a cada um deles)  
Curso:  
Especialização: 
Instituição de Ensino: 
Cidade/UF: 
Data de Conclusão (citar mês e ano): 
 
Registro no Conselho de Classe: ( ) Sim ( ) Não  
Nº Registro:  



 

Ensino Médio Instituição de Ensino: 
Cidade/UF:  
Data de Conclusão (citar mês e ano): 
Curso Técnico Curso:  
Carga horária:  
Instituição de Ensino:  
Cidade/UF: 
Data de Conclusão (citar mês e ano): 
 
HISTÓRICO PROFISSIONAL  
Nome da Empresa/Instituição: 
Cidade/UF: 
Segmento da Empresa/Instituição: 
Cargo Ocupado: 
Período (citar mês/ano do início e mês/ano no término): 
Cargo do gestor imediato:  
Atribuições: (citar quantas for necessário) 
●__________________________________________________________________________
__ 
●__________________________________________________________________________
__ 
●__________________________________________________________________________
__ 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 
DICA: No caso de ter mais de um curso/certificação, preencher os itens abaixo referente a cada um deles)  
 
Cursos/Certificações e Outros:  
• Curso – Carga horária - Tipo - Local de realização – data de conclusão.  
• Certificação - Tipo – Local de realização – data de conclusão  
• Livros – Artigos – Palestras - Workshops Informática:  
• Ferramenta/Plataforma/Metodologia (citar nível de conhecimento (básico, intermediário ou 
avançado)  
 
Idiomas:  
________________________________ (citar o idioma)  
( ) Básico ( ) Intermediário ( ) Avançado  
 
________________________________ (citar o idioma)  
( ) Básico ( ) Intermediário ( ) Avançado  
 
REMUNERAÇÃO  
Último/Atual Salário:                            R$ _______________________ (valor bruto em reais)  
Benefícios: _______________________________   (descrever todos os benefícios recebidos).  
 
OBS.: Além das informações solicitadas neste modelo de currículo, caso possua outras 
formações e/ou experiências, cursos, favor acrescentar. 
 
 



 

 
ANEXO IV 

 
EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 O 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA (CAU/RR), autarquia 
federal, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 14.899.354/0001-24, 
com sede na Avenida Major Williams, 913, bairro Centro- Boa Vista (RR), representado pelo 
seu Presidente, Rodrigo Edson de Castro Avila, brasileiro, arquiteto e urbanista, portador da 
Carteira de Identidade n° 13.4806, expedida pela SSP/RR, inscrito no CPF sob o n° 
447.383.072-15, no uso das atribuições legais e regimentais, torna pública a realização do 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, para fins de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e 
da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para vagas de profissionais de nível superior e 
médio conforme descrito no Anexo I deste Edital, respeitada a legislação pertinente e as 
normas estabelecidas no Edital. O Edital completo poderá ser lido no sítio oficial (sítio 
eletrônico) do CAU/RR https://transparencia.caubr.gov.br/processoseletivo.  
 
 
 

BOA VISTA, 30 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO V 
 
FORMULÁRIO PARA RECURSO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA - CAU/RR – N° 
01/2021  
 
1. Nome Completo:  
2. E-mail:  
3. Emprego Pretendido/Unidade de Atuação: 
4. Assinale com “X” a etapa do Processo Seletivo Simplificado recorrida:  
 
( ) 1ª Análise Curricular e análise Documental 
( ) 2º Provas Subjetivas e Descritivas  
 
5. Orientações gerais de preenchimento:  
a. Recurso entregue fora do prazo estipulado, dia e horário, serão desconsiderados.  
b. Preencha todos os campos do formulário.  
c. Digite sua justificativa de forma objetiva e coesa nos campos da Justificativa e Informações 
Adicionais.  
d. Date e Assine o Formulário.  
e. Siga as Instruções do Edital.  
f. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01(uma) será entregue na SOMA 
Desenvolvimento Humano e outra permanecerá com o candidato, sendo atestada a entrega.  
 
6. Objeto do Recurso: 
 
 
 
 
 
7. Justificativa / Fundamentação  
 

 
 
 
 
 
 
 

Data: ___/___/___ Assinatura__________________________________ 


