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ERRATA DO I CONCURSO PÚBLICO DE FOTOGRAFIAS DO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO – EDITAL Nº 01/2022. 
 

A Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público n.8 - Edital 01/2022, no uso de 
suas atribuições legais e conforme o previsto no item 12.2 do edital, torna pública as 
seguintes alterações no EDITAL: 

 
- Os seguintes itens passam a ter a redação: 

 

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas por meio do 

aplicativo do CAU/RJ e terão início às 20h do dia 15 de dezembro de 2022 e se 

encerrarão às 23h59 do dia 14 de abril de 2023. 

 

8. DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO 

8.4. As imagens de melhor colocação serão divulgadas em notícia a ser publicada no 

sítio eletrônico, nas redes sociais e no Portal da Transparência do CAU/RJ no dia 
previsto no cronograma, sendo identificados os nomes dos/as autores/as das fotografias, 
sem prejuízo de realização de eventual ação do conselho, como debates, vídeos 
promocionais e exposições. 

8.4.1. A participação no concurso implica em cessão total dos direitos patrimoniais 
relativos às fotografias em favor do CAU/RJ. 

 

8.7. Da etapa de Classificação Definitiva e Habilitação 

8.7.1. Os participantes classificados na lista definitiva deverão enviar a seguinte 
documentação para o e-mail: comunicacao@caurj.gov.br a fim de se habilitar para o 
recebimento da premiação: 

a. Fotocópia do RG e do CPF do participante; 

b. Comprovante de residência em nome do participante; 

c. Prova do regular exercício de suas obrigações eleitorais (Certidão de Quitação Eleitoral 
do TRE); 

d. Certidão válida de Registro e Quitação para Pessoa Física - o/a autor/a ou responsável 
pela fotografia deverá estar com o registro no CAU/RJ ativo e com as obrigações em dia 
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perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, devendo, portanto, anexar Certidão válida 
de Registro e Quitação para Pessoa Física1; 

e. Comprovante de conta bancária: pode ser conta corrente ou poupança, em nome do 
participante. 

8.7.2. A documentação de habilitação deverá ser enviada até as 23h59 do dia 31 de maio 
de 2023 

 

9. DO RECURSO E DO PRAZO 

 

9.1. Da decisão preliminar da Comissão de Seleção caberá pedido de reconsideração 

(recurso), que será a ela dirigido via e-mail (comunicacao@caurj.gov.br) das 9h do dia 

04 de maio às 17h do dia 10 de maio de 2023. 

 

12. CRONOGRAMA 

12.1. O objeto deste edital observará o seguinte cronograma: 

 

ETAPA PRAZO DATA NOVAS DATAS 

Publicação do edital no 

sítio eletrônico do 

CAU/RJ 

 15/12/22 - 

Encerramento das 

inscrições  

64 dias corridos 17/02/2023 14/04/2023 

Impugnação ao edital ou 

pedido de 

esclarecimentos 

até 15 dias corridos 

antes do 

encerramento do 

edital 

02/02/2023 29/03/2023 

Abertura das propostas 1 útil 22/02/2023 17/04/2023 

Julgamento das 

propostas 

8 dias úteis  06/03/2023 28/04/2023 

Lista Preliminar dos 

projetos e 

proponentes habilitados 

até 2 dias úteis  08/03/2023 03/05/2023 

Prazo para a 

apresentação de recurso 

5 dias úteis  15/03/2023 10/05/2023 

                                                             
1 Esta certidão é obtida no ambiente da profissional no SICCAU (https://servicos.caubr.org.br/) no campo Certidões > 
Emitir Certidão > escolher a opção Certidão de Registro e Quitação para Pessoa Física. 
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da decisão da lista 

provisória 

Julgamento dos recursos 

da decisão da lista 

provisória 

até 03 dias úteis 20/03/2023 15/05/2023 

Divulgação da lista 

definitiva das fotografias 

selecionados 

até 2 dias úteis 23/03/2023 17/05/2023 

Envio da documentação 

de habilitação 

16 dias corridos - 31/05/2023 

Entrega dos prêmios 20 dias úteis 24/04/2023 15/06/2023 

 

 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

Pablo Cesar Benetti Arquiteto e Urbanista 

Presidente do CAU/RJ 
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