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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ - CAU-AP  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA  

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR 
 

COMUNICADO 
PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

ADIAMENTO DE PROVA 
 

O Instituto QUADRIX e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá - CAU-AP informam que, em atenção às determinações e 
recomendações dos Governos Federal, Estadual e Municipal e da Secretaria de Estado da Saúde, decidiram prorrogar o prazo de 
inscrições e adiar a aplicação de prova do Concurso Público para o CAU-AP, que ocorreria no dia 26 de abril de 2020, em função das 
medidas de combate e controle ao coronavírus (Covid-19) e em respeito aos candidatos inscritos e à população do Estado, em 
consonância à Portaria Normativa nº 15, de 23 de março de 2020, e à Portaria Normativa nº 16, de 24 de março de 2020, disponíveis no 
endereço eletrônico https://www.cauap.gov.br. 
 
O prazo de inscrição no concurso fica prorrogado até o dia 07/05/2020, de acordo com a alteração do cronograma e as informações a 
seguir: 
 

EVENTOS 
DATAS  

PROVÁVEIS * 

Período de inscrições  20/02/2020 a 07/05/2020 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 08/05/2020 

 
Para garantir sua participação, o candidato poderá realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 08/05/2020 por meio de 
internet bank ou em qualquer agência bancária, bem como nas lotéricas e outros estabelecimentos, obedecendo aos critérios 
estabelecidos nesses correspondentes bancários. 
 
Para ter acesso à 2ª via do boleto da inscrição clique aqui 
 
A inscrição será efetivada somente após a confirmação de pagamento do boleto referente à taxa de inscrição, ou mediante 
deferimento de isenção de taxa. 
 
O Instituto QUADRIX e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá - CAU-AP afirmam que estão solidários às medidas adotadas 
em todo o País para evitar a disseminação do vírus. 
 
Informações sobre o novo cronograma com a data de aplicação de prova serão divulgadas oportunamente, assim que possível. 
 

Brasília/DF, 25 de março de 2020. 
Diretoria de Concursos 

Instituto QUADRIX 
 

https://www.cauap.gov.br/
https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx

