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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO-RESERVA 
EM EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 

EDITAL Nº 2 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2014 – CAU/RJ - NORMATIVO 

 

Na presente data de 12 de fevereiro de 2014, o Presidente do CONSELHO DE ARQUITEURA E URBANISMO DO RIO DE 
JANEIRO (CAU/RJ), no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do edital normativo para o concurso 

público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em empregos de nível superior e médio, conforme 

a seguir. 

 

1 Alterar os requisitos indicados no Anexo II – Relação de Empregos, Requisitos e Síntese das Atribuições para o 

emprego de Analista Financeiro (código 104) que passam a ser os seguintes: diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação em Administração, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no conselho profissional competente. 

2 Alterar os requisitos indicados no Anexo II – Relação de Empregos, Requisitos e Síntese das Atribuições para o 

emprego de Analista Técnico (código 106) que passam a ser os seguintes: diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no conselho profissional competente. 

3 Em virtude das  modificações ocorridas no Edital Normativo, as seguintes alterações ficam estabelecidas: 

a) prorrogar o período de inscrições para até as 22 (vinte e duas) horas do dia 9 de março de 2014; 

b) alterar a data final para o pagamento da taxa de inscrição, que deverá ser efetuado até o dia 10 de março de 2014; 

c) abrir novo prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição entre os dias 24 e 28 de fevereiro de 2014, apenas 

para os empregos acima indicados, ou  seja, Analista Financeiro (código 104) e Analista Técnico (código 108); 
d) divulgação no endereço eletrônico http://www.iades.com.br e na data de 5 de março de 2014, a listagem contendo 

o resultado preliminar da apreciação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição e definição de novo prazo de recursos 

de 2 (dois) dias úteis subsequentes ao da divulgação do resultado preliminar; 

e) prorrogar para até o dia 10 de março de 2014 o envio/protocolo dos pedidos e documentos para concorrer às vagas 

especiais para pessoas com deficiência; 

f) prorrogar para até o dia 10 de março de 2014 o envio/protocolo dos pedidos de atendimento especial e documentos 

relacionados; 

g) alterar a data provável de aplicação das provas objetiva e de redação para o dia 6 de abril de 2014, que serão 

mantidas no turno vespertino; 

h) informar que os locais, datas e horários de aplicação das provas objetiva e de redação passarão a ser divulgados no 

endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 27 de março de 2014. 

4 Ainda em virtude das modificações ocorridas no Edital Normativo, o candidato que não tiver mais interesse em 

participar do certame e que já tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição, poderá solicitar a devolução do valor 

pago até o dia 28 de fevereiro de 2014. Para tanto, o candidato poderá solicitar a devolução desta taxa encaminhando 

e-mail para cac@iades.com.br informando os dados completos da sua conta bancária para o ressarcimento, que 

ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de solicitação. 

 
SYDNEI MENEZES 

Presidente do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO 
 

 

 


