
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO – CAU/RJ

CONCURSO Nº 01/2022

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO (CAU/RJ), autarquia
federal de fiscalização profissional, regida pela Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, no uso
de suas atribuições conforme art. 4º, incisos XIII e XIX de seu Regimento Interno, torna pública
realização do I CONCURSO PÚBLICO DE FOTOGRAFIAS DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO, a ser realizado em conformidade com
a legislação vigente, com o objetivo de mostrar aspectos relevantes da arquitetura e urbanismo
de nosso Estado.

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 17h00 do dia
17 de fevereiro de 2023.

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO CONCURSO

1.1. O CAU/RJ tem como funções orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de
arquitetura e urbanismo e sua função de zelar pela fiel observância dos princípios de ética e
disciplina da classe, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e
Urbanismo. Para isso, o Conselho tem buscado promover diversas ações concretas, inovadoras
e inclusivas ao longo de seus dez anos de existência, e visando tornar mais fácil o acesso à
Autarquia lançou o aplicativo do CAU/RJ que busca facilitar o acesso a todos aos serviços do
CAU/RJ.

1.2. Destaca-se que o aplicativo do CAU/RJ é uma forma de conectar o CAU aos arquitetos de
todo o estado do Rio de Janeiro, visto que todos poderão ter fácil acesso a todas as
informações sobre o CAU/RJ; com isso o Conselho realiza o 1º Concurso de Fotografias do
CAU/RJ com intuito de que as fotografias selecionadas ajudem na promoção e divulgação do
aplicativo.

1.3. Busca-se, portanto, a seleção de imagens do cotidiano urbano fluminense que retratem
aspectos relevantes da arquitetura e urbanismo de nosso Estado, utilizando o aplicativo lançado
pelo CAU/RJ.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. A presente licitação será realizada na modalidade CONCURSO, com abrangência estadual,
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e processada em conformidade com o art. 22, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores e pelas condições estabelecidas neste Edital. O Processo Administrativo
nº 1647616/2022 contém todos os documentos referentes à realização do concurso.

2.2. O I Concurso de Fotografia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro,
doravante referido por Concurso, será regido pelo presente Edital.

2.3. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência do CAU/RJ, por meio do link
https://transparencia.caurj.gov.br/ licitacoesedispensas/chamadaspublicas. Neste link também
serão incluídas as demais informações relacionadas ao certame, como eventuais retificações do
presente edital, ata de avaliação da Comissão de Seleção, resultado preliminar, resultado dos
recursos impetrados e resultado final.

2.4. A participação neste concurso implica na aceitação integral dos termos deste instrumento
convocatório e leis aplicáveis.

2.5. Maiores informações pelo e-mail: comunicacao@caurj.gov.br.

3. DO TEMA E DAS CATEGORIAS

3.1. As fotografias deverão ser registradas no estado do Rio de Janeiro e com intuito de
despertar o olhar e mostrar aspectos relevantes da arquitetura e urbanismo fluminense. Serão
aceitas fotos amadoras ou profissionais que fizerem recurso de qualquer técnica fotográfica,
com qualquer arranjo cromático ou equipamento de fotografia.

3.2. No momento de inscrição, deverá ser informado se o registro fotográfico foi realizado com
equipamento profissional (câmeras fotográficas) ou por aparelho celular.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. O Concurso de Fotografia é direcionado a arquitetos e urbanistas interessados em
participar com envio de fotografias e concorrer a prêmios, que cumprir os requisitos dispostos
neste edital, e que necessariamente:
4.1.1. Esteja em dia com suas obrigações fiscais municipais, estaduais e federais; e
4.1.2. Esteja em dia com suas obrigações junto ao CAU/RJ.

4.2. As condições de participação serão conferidas pela Comissão de Seleção.

4.3. É vedada a participação de:
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4.3.1. Pessoas jurídicas, independente do regime ou forma de constituição;
4.3.2. Equipes ou grupo de pessoas, assim como inscrição de fotografias de coautoria;
4.3.3. Pessoas que não atenderem às condições deste edital;
4.3.4. Arquitetos e Urbanistas que estiverem em cumprimento de sanção por falta
ético-disciplinar decorrente de decisão transitada em julgado no âmbito do CAU/RJ ou CAU/BR;
4.3.5. Conselheiros do CAU/RJ, ainda que suplentes, funcionários do CAU/RJ, membro(s) da
Comissão de Seleção deste Concurso, bem como pessoas que tenha(m) parentesco em até 1º
grau com qualquer pessoa pertencente a um grupo aqui citado;
4.3.6. Fotografias já contempladas em outros concursos.

4.4. O/A participante que não atender às condições de participação, em especial às exigências
de regularidade, não poderá ser premiado neste Concurso.

5. INSCRIÇÕES E ENVIO DAS IMAGENS

5.1. A inscrição é gratuita e será feita por meio do Aplicativo do CAU/RJ onde será anexada a
fotografia em formato digital, e no qual serão preenchidos a cidade e o endereço do objeto
fotografado, o nome completo do/a autor/a, registro no CAU, e-mail e uma breve descrição da
foto.

5.1.1. Os/As participantes que tiverem suas fotografias pré-selecionadas pela Comissão de
Seleção para a lista de classificação provisória, deverão enviar a versão em alta resolução para
o e-mail: comunicacao@caurj.gov.br a fim de participar da próxima etapa do concurso de
premiação (classificação definitiva).

5.1.2. Antes do pagamento da premiação, o CAU/RJ convocará o/a selecionado/a para enviar
os documentos de habilitação e demonstrar sua autenticidade, fixando o prazo de 10 (dez) dias
úteis para essa apresentação.

5.1.3. Não será exigida demonstração de autenticidade dos documentos emitidos com
assinatura digital padrão ICP-Brasil e daqueles emitidos pela administração pública e cuja
autenticidade possa ser verificada eletronicamente.

5.2. A inscrição deve ser feita de maneira individual, online, sendo vedada a coautoria. Os/As
participantes devem anexar a(s) imagem(ns) para fins de análise e escolha, observados o
prazo e as regras gerais de inscrição.

5.3. A inscrição será habilitada com um número de identificação único que será a forma de
identificação do/a participante, sendo sua identidade mantida em sigilo até o término do
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julgamento e a classificação das fotografias.

5.4. Ao finalizar a inscrição eletrônica no Concurso, o/a candidato/a receberá um e-mail de
confirmação, que servirá de identificação de seu trabalho em relação àquela inscrição.

5.5. As fotografias não poderão ter identificação da autoria e não poderão ter sido premiadas
em outro concurso.

5.6. Os/As participantes se responsabilizarão pela existência de direitos de imagem a terceiros e
de qualquer possível reclamação.

5.7. Cada interessado/a poderá enviar até 03 (três) fotografias para participação do concurso,
sendo cada uma feita em inscrição individual. Caso haja mais de três inscrições por participante,
serão considerados apenas os três primeiros envios, sendo automaticamente desclassificados
os demais

5.8. O envio das imagens (fotografias) autoriza automaticamente o CAU/RJ a utilizá-las por
qualquer meio que o Conselho julgue conveniente para ações institucionais ou promocionais de
valorização da profissão e outras atividades estratégicas.

5.9. Os/As participantes devem arcar com quaisquer despesas necessárias à sua participação.

5.10. As fotografias inscritas deverão conter imagens de qualquer lugar do Rio de Janeiro e
serem relacionadas a edificações internas ou externas, detalhes arquitetônicos e construtivos,
cenas urbanas, paisagens, perspectivas e outras imagens ligadas aos aspectos relevantes da
arquitetura e urbanismo no estado do Rio de Janeiro.

5.11. No ato da inscrição, as participantes deverão observar as seguintes condições:
5.11.1. Informar, obrigatoriamente, a descrição da foto e o local ou endereço em que a(s)
imagem(ns) foi (foram) capturada(s);
5.11.2. As imagens não poderão ser manipuladas digitalmente;
5.11.3. As fotos poderão receber tratamento de luz, contraste, cor, matiz, enquadramento ou
outro que não caracterize fotomontagem. Nessa hipótese, poderá ser solicitada a apresentação
do arquivo original e o editado para a comparação de ambos;
5.11.4. As imagens serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no aplicativo do
CAU/RJ para exclusivo fim.

6. JULGAMENTO DO CONCURSO

Avenida República do Chile, 230 - 23º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3916-3925

www.caurj.gov.br / Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro
4



6.1. A análise, seleção e classificação das fotografias neste concurso serão realizadas em duas
etapas por Comissão de Seleção previamente constituída.

6.2. Os membros da Comissão de Seleção ficam impedidos de apreciar e julgar os projetos
quando:
6.2.1. for cônjuge, companheiro(a), parente em linha reta e colateral, consanguíneo(a) ou afim
de participante desta concorrência até o terceiro grau. A proibição também se estende em caso
de existência de qualquer relação hierárquica profissional.
6.2.2. sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse, nos termos da Lei nº
12.813, de 16 de maio de 2013.

6.3. O membro da Comissão de Seleção que incorrer em impedimento deve comunicar o fato,
abstendo-se de atuar, sob pena de nulidade dos atos que praticar.

6.4. A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção não obsta a
continuidade do processo de seleção.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

7.1. Para efeito de classificação e premiação das imagens, serão considerados os critérios de
avaliação abaixo:
7.1.1. Impacto visual: capacidade da imagem fotográfica de sensibilizar e surpreender o
espectador, bem como adequação da imagem no sentido de reconhecer e valorizar a
arquitetura e urbanismo do Estado do Rio de Janeiro.
7.1.2.Originalidade e criatividade: abordagens inovadoras e criativas que demonstrem a
capacidade de expressão com imagens surpreendentes e inusitadas.
7.1.3. Composição artística : capacidade de dispor os elementos que compõem a imagem
fotográfica.
7.1.4. Domínio da técnica e estética: requisitos técnicos (definição, contraste, brilho, saturação,
iluminação) e estéticos (equilíbrio, composição e enquadramento) utilizados no processo de
captação da imagem.
7.1.5. Relevância e qualidade em relação ao valor expresso na fotografia que contribuam na
valorização das referências arquitetônicas e urbanísticas  do Estado do Rio de Janeiro.

7.2. Cada critério do item anterior receberá a nota de cada membro da Comissão de Seleção,
sendo 10 (dez) a nota máxima atribuída por membro para cada fotografia. A nota final de cada
fotografia corresponderá à média das notas atribuídas pelos membros da Comissão de Seleção.
Será declarada vencedora do concurso a candidata que obtiver a maior média.

7.3. Cada fotografia receberá a nota final entre 0 e 10, sendo a nota classificatória e eliminatória
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para o concurso.

7.4. As fotografias premiadas serão aquelas que obtiverem as 10 (dez) notas mais altas.

7.5. Em caso de empate, será considerada vencedora a fotografia que obtiver a maior nota do
item 7.1.1. Mantido o empate, será considerada vencedora a fotografia que obtiver maior nota
no item 7.1.2, e assim por diante. Permanecendo a condição de empate, os membros da
Comissão de Seleção farão votação entre a melhor imagem para sua classificação final.

7.6. Após a avaliação dos critérios estabelecidos acima, a Comissão de Seleção registrará em
ata as suas conclusões.
7.6.1. Serão desclassificadas as fotografias que:

a) Receberem nota inferior a 6,0;
b) Que contenham montagens fotográficas;
c) Que contenham marca d’água com nome da autor ou outra marca que a identifique ou

facilite sua identificação;
d) Decorrentes de plágio ou fraude;
e) Forem enviadas em desconformidade com os dados de inscrição;
f) Forem recebidas fora do prazo ou com especificações técnicas ou temas que não

estejam relacionadas às categorias previstas neste edital;
g) Estejam vinculadas às inscrições desclassificadas por desatendimento às condições de

participação previstos no item 6.

8. DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO

8.1. A Comissão de Seleção fará a análise das fotografias enviadas e o atendimento das
condições de participação previstas no presente edital.

8.2. Caso o participante possua algum impedimento referente às condições de participação, terá
sua imagem desabilitada do Concurso e será excluído da lista de classificação preliminar.

8.3. Da etapa de Avaliação e Classificação
8.3.1. O processo de seleção das fotografias a serem premiadas será realizado em 02 (duas)
etapas, sendo a primeira de classificação preliminar e a segunda de classificação definitiva.
8.3.2. As fotografias classificadas na lista preliminar deverão enviar a versão em alta resolução
para o e-mail: comunicacao@caurj.gov.br a fim de participar da próxima etapa do concurso de
premiação.

8.3. A Comissão de Seleção poderá indicar fotografias para menção honrosa.
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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.

8.5. As decisões da Comissão de Seleção detêm julgamento técnico especializado e, garantido
o direito à ampla defesa e contraditório, são irrevogáveis, salvo em casos de comprovada
ilegalidade ou plágio de qualquer uma das imagens.

8.6.O CAU/RJ publicará, no endereço http://www.caurj.gov.br no dia 08 de março de 2023, a
lista preliminar dos proponentes, bem como a súmula da reunião de julgamento.

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 09 de março às 17h
do dia 15 de março de 2023.

10. PREMIAÇÃO

10.1. O valor total do montante destinado neste edital é de R$15.000,00 (quinze mil reais), tais
recursos serão oriundos de dotação orçamentária.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Encontro, Eventos, Congressos e Seminário

10.2. A premiação para cada fotografia selecionada será no valor bruto de R $1.500 (mil e
quinhentos reais).

10.3. Os valores dos prêmios serão pagos ao responsável pela inscrição no certame via
transferência bancária.

10.4. Os dados bancários dos classificados na lista definitiva deverão ser indicados
posteriormente por e-mail.

10.5. Do pagamento da premiação haverá retenção na forma da Instrução Normativa nº 1.234,
de 11/01/2012, da Receita Federal do Brasil.

10.6. Os prazos constantes no presente edital poderão ser prorrogados a critério do CAU/RJ.
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11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO OU PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

11.1. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente ato convocatório, com antecedência mínima
de 2 (dois) dias da data de início das inscrições do concurso, de forma eletrônica, pelo e-mail
comunicacao@caurj.gov.br. A resposta às impugnações caberá ao Presidente do CAU/RJ.

12. CRONOGRAMA

12.1. O objeto deste edital observará o seguinte cronograma:

ETAPA PRAZO DATA

Publicação do edital no sítio eletrônico
do CAU/RJ

15/12/22

Encerramento das inscrições 64 dias corridos 17/02/2023

Impugnação ao edital ou pedido de
esclarecimentos

até 15 dias corridos antes
do encerramento do edital

02/02/2023

Abertura das propostas 1 útil 22/02/2023

Julgamento das propostas 8 dias úteis 06/03/2023

Lista Preliminar dos projetos e
proponentes habilitados

até 2 dias úteis 08/03/2023

Prazo para a apresentação de recurso
da decisão da lista provisória

5 dias úteis 15/03/2023

Julgamento dos recursos da decisão
da lista provisória

até 03 dias úteis 20/03/2023

Divulgação da lista definitiva das
fotografias selecionados

até 2 dias úteis 23/03/2023

Entrega dos prêmios 20 dias úteis 24/04/2023

12.2. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
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propostas.

12.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão respondidos por
e-mail e disponibilizados no Portal da Transparência do CAU/RJ.

12.4. Eventual modificação no presente certame, decorrente das impugnações ou dos pedidos
de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação
das propostas ou o princípio da isonomia.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. O ato de inscrição pressupõe plena concordância com todos os termos deste Edital.

13.2. Fica estabelecido o endereço da Internet http://www.caurj.gov.br para a divulgação de
quaisquer informações públicas sobre o presente processo de seleção, sem prejuízo da
utilização de outros veículos de comunicação, oficiais ou não, de que o CAU/RJ venha a dispor.

13.3. Os casos omissos serão dirimidos pela Autoridade Máxima do CAU/RJ.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022.

Pablo Cesar Benetti Arquiteto e Urbanista

Presidente do CAU/RJ
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