DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 05/04/2022 | Edição: 65 | Seção: 3 | Página: 163
Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho de arquitetura e Urbanismo de São Paulo

EDITAL Nº 6, DE 4 DE ABRIL DE 2022 REABERTURA DE INSCRIÇÕES (CONCURSO PÚBLICO Nº
1/2020)
A Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, no exercício de
suas atribuições regimentais, e, considerando atender ao interesse público da instituição, visando
oportunizar a novos candidatos a possibilidade de inscrição e considerando o pleito de candidatos que
tem chegado ao CAU/SP por diversos canais institucionais, TORNA PÚBLICA a reabertura das inscrições
para o Concurso Público para o provimento dos cargos previstos no item 2.1 do Capítulo 2 do Edital de
Abertura de Inscrições do Concurso Público nº 01/2020 e retificações posteriores, e a suspensão da prova
prevista para o dia 10.04.2022, conforme as seguintes disposições:
1. O quadro de cargos previsto no item 2.1. do Capítulo 2 do Edital de Abertura de Inscrições,
consideradas as alterações decorrentes do Edital de Retomada do Concurso Público, Exclusão de
Cargos/Vagas e Devolução de Taxa de Inscrição publicado em 16.02.2022, fica consolidado com a
seguinte redação:

CARGOS

CÓD
FUNÇÃO
(=opção) OCUPAÇÃO

QTD
DE
QTD DE QTD DE VAGAS
VAGAS PRETOS/PARDOS VAGAS LOCAL DE
TRABALHO
PCD
(AMPLA) (20%)
(5%)

REQUISITOS
(ESCOLARIDADES/EXIGÊNCI
NO ORGÃO DE CLASSE DEVID
REGULAR)

Analista 005
I

Analista
3
Administrativo

1

1

São Paulo

Superior Completo em Admin
Economia, ou Finanças.

Analista 006
I

Analista
Contábil

0

0

São Paulo

Superior Completo em Ciênc
com Registro no Órgão de Cla

1

Analista 007
I

Analista de
Comunicação 1

0

0

São Paulo

Superior Completo em Comu
Social (Jornalismo,
Publicidade, Propaganda, Rel
Públicas ou
Comunicação Organizacional

Analista 009
I

Analista de
Gestão
Financeira

0

0

São Paulo

Superior Completo em Admin
Economia
ou Finanças.

Analista 010
I

Analista de
Tecnologia
1
da
Informação e
Comunicação

São Paulo

Superior Completo em Ciênc
Computação
ou Tecnologia da Informação
Sistemas.

Analista 011
I

Analista
Executivo

São Paulo

Superior Completo em qualq
formação.
Inglês fluente.

Campinas

Superior Completo em Arquit
Urbanismo com
Registro no Órgão de Classe e
categoria B.

0

Santos

Superior Completo em Arquit
Urbanismo com
Registro no Órgão de Classe e
categoria B.

0

São José
dos
Campos

Superior Completo em Arquit
Urbanismo com
Registro no Órgão de Classe e
categoria B.

São Paulo

Superior Completo em Arquit
Urbanismo com
Registro no Órgão de Classe e
categoria B.

Analista
013
III

Agente de
Fiscalização

Analista
016
III

Agente de
Fiscalização

Analista 018
III
Analista 019
III

Agente de
Fiscalização
Agente de
Fiscalização

1

2

1

1

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Analista 021
III

Analista
Técnico em
Arquitetura e
Urbanismo

3

1

1

São Paulo

Superior Completo em Arquit
Urbanismo com
Registro no Órgão de Classe.

2. Ficam reabertas as inscrições para os cargos previstos no item 2.1. do Capítulo 2 do Edital de
Abertura de Inscrições, no período das 10 horas de 09.05.2022 às 23h59min de 20.06.2022,
exclusivamente pela internet no site www.vunesp.com.br, observado o disposto nos Capítulos 3, 4, 5 e 6 do
Edital de Abertura de Inscrições e a consolidação constante do item 1. deste edital, conforme cronograma
a seguir:
ETAPAS

DATAS

Período de reabertura de inscrições

09.05 à
20.06.2022

Vencimento do boleto bancário

21.06.2022

Prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição

09 e
10.05.2022

Período para envio da documentação, por meio digital, referente à isenção da taxa de
inscrição

09 e
10.05.2022

Divulgação do resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição

01.06.2022

Período de interposição de recurso contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de
inscrição

02 e
03.06.2022

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra o resultado da solicitação de
isenção da taxa de inscrição

14.06.2022

Prazo para o candidato se inscrever e enviar documentação referente à:
- candidato deficiente; condições especiais para a realização da prova; candidatos pretos e
pardos; condição de jurado e inclusão e uso do nome social

09.05 à
20.06.2022

Divulgação do resultado referente à:
- candidato deficiente; condições especiais para a realização da prova; candidatos pretos e
pardos; condição de jurado e inclusão e uso do nome social

05.07.2022

Período de recursos referente à:
- candidato deficiente; condições especiais para a realização da prova; candidatos pretos e
pardos; condição de jurado e inclusão e uso do nome social

06 e
07.07.2022

Divulgação da análise de recurso contra o resultado:
- candidato deficiente; condições especiais para a realização da prova; candidatos pretos e
pardos; condição de jurado e inclusão e uso do nome social

15.07.2022

Aplicação da Prova Objetiva
Aplicação da Prova Dissertativa (Estudo de Caso)

24.07.2022

Período de envio dos títulos, por meio digital (upload)

25 à
29.07.2022

Divulgação do gabarito da prova objetiva

26.07.2022

Período de interposição de recurso contra o gabarito

27 e
28.07.2022

Próximas divulgações

a definir

2.1. Ficam ratificadas as inscrições efetuadas para esses cargos no período de 29.01.2020 a
06.03.2020.
2.2. O candidato inscrito no período anterior (de 29.01.2020 a 06.03.2020) poderá alterar a sua
inscrição, no período de reabertura de inscrições, a fim de concorrer às vagas reservadas aos candidatos
pretos e pardos (negros), se desejar, assim como poderá alterar a inscrição, a fim concorrer às vagas
reservadas aos candidatos com deficiência, enviar documentos, indicar eventual necessidade de
atendimento especial e/ou utilização de nome social, devendo, para tanto, observar e cumprir os
procedimentos descritos nos Capítulos 3, 5 e 6 do Edital de Abertura de Inscrições.
2.3. O candidato com a inscrição efetivada no período de 29 de janeiro de 2020 a 06 de março
de 2020 que desejar alterar a sua opção de cargo deverá solicitar o cancelamento da inscrição anterior,
solicitando a devolução da respectiva taxa de inscrição, conforme procedimento descrito no item 4 deste
edital, e realizar nova inscrição para a opção desejada.
3. As provas estão previstas para serem aplicadas de acordo com o cronograma previsto no
item 2. deste edital.

4. Em razão do disposto nos itens 1. a 3. deste edital, o candidato com a inscrição efetivada no
período de 29 de janeiro de 2020 a 06 de março de 2020 que não tenha interesse em permanecer no
concurso poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição, no período das 10 horas do dia 13.04.2022 às
23h59m do dia 29.04.2022, devendo, para tanto:
a) acessar o site www.vunesp.com.br;
b) fazer o login na área do candidato;
c) localizar o link correlato a este Concurso Público;
d) clicar em "Alteração de Inscrição";
e) selecionar a opção "devolução de taxa de inscrição";
f) preencher com os dados de quem receberá o crédito (do candidato ou de outra pessoa por
ele definida): nome do titular da conta, CPF do titular da conta, número do banco, nome do banco, número
da agência, número da conta e dígito, tipo de conta (corrente ou poupança);
g) clicar em enviar.
5. A devolução da taxa de inscrição será realizada pela Fundação VUNESP, na conta informada
pelo candidato, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir do encerramento do período de
solicitação de devolução.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
CATHERINE OTONDO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

