EDITAL ATHIS 2022 – RECURSOS

Recurso 01 – Candidata Bianca Ceccon Kill
1- Considerando o item 5.1.6. do edital EDITAL SPS ATHIS-2022 - DPEAL – FINAL, onde consta na letra
“a”: “Trabalho Final de Graduação – TFG e/ou Trabalho de Conclusão de Curso - TCC na área de projeto
de arquitetura, urbanismo ou paisagismo - 1,0 (um inteiro) ponto;”.
Considerando que foi anexado ao e-mail de inscrição o histórico escolar de arquitetura e urbanismo
onde no mesmo possui identificado a conclusão do trabalho de conclusão de curso e a aprovação.
2- Considerando o item 5.1.6. do edital EDITAL SPS ATHIS-2022 - DPEAL – FINAL, onde consta na letra
“f”: “Cursos, congressos, conferências, seminários e simpósios 0,1 (um décimo) ponto por certificado
- máximo de 0,5 (cinco décimos) ponto”.
Considerando que foi anexado ao e-mail de inscrição o diploma do curso técnico em edificações e a
ata de defesa do TCC do mesmo.
3- Considerando o item 5.1.6. do edital EDITAL SPS ATHIS-2022 - DPEAL – FINAL, onde consta na letra
“g”: Experiência de trabalho comprovada através de declarações com firma reconhecida de seus
signatários e/ou cópia da carteira profissional onde conste o início e o término (ou continuidade do
vínculo) da experiência e/ou através de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT - considerando 1,5
(um inteiro e cinco décimos) ponto por cada 1 (um) ano completo ou 1,5 (um inteiro e cinco décimos)
ponto por cada 05 RRTs na área de projeto de arquitetura - máximo de 3,00 (três inteiros) pontos.
Considerando que foi anexado ao e-mail de inscrição 8 RRT’s na área de projeto de arquitetura.
Solicito que seja reavaliada a minha nota, uma vez que no resultado publicado consta pontuação zero,
o que não condiz com a documentação anexada ao e-mail de inscrição e supracitada neste recurso.

Avaliação da banca:
Quanto aos itens 1 e 2, - indeferidos. Seguem as justificativas:
- A comprovação do TCC na área de arquitetura e urbanismo deveria ser realizada por meio de arquivo
em PDF de todo o seu conteúdo para avaliação, conforme divulgado nas dúvidas dos candidatos;
- O curso de Edificações é de nível médio e não complementação do curso superior em Arquitetura e
Urbanismo.
Item 3 - Deferido:
De fato, há RRTs anexas, num mesmo arquivo PDF, num total de 8. Assim, a candidata tem direito à
pontuação de 1,5 pontos no item g.
Pontuação final revisada: 1,5 pontos.

Recurso 02 – Candidato João Claudio Petri Junior
Boa tarde, me chamo João Claudio Petri Junior (CPF:15338997703) e estou participando do concurso
ATHIS 2022.
Acreditávamos que nas inscrições em dupla a pontuação seria somada, portanto, alguns materiais não
foram enviados dos dois participantes.
Gostaria, se possível, de acrescentar alguns documentos. Obrigado.

Avaliação da banca:
- Infelizmente, não é possível anexar documentação fora do prazo estabelecido no Edital:
"Inscrições e Envio das Propostas
Os proponentes deverão enviar documentos para habilitação jurídica, qualificação econômicofinanceira e qualificação técnica, exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail
patrocinio@caues.gov.br, no período de 15/06/2022 até 15/07/2022, até as 23h59, no formato PDF,
contendo os documentos previstos no item 9 deste edital;
O CAU/ES não se responsabiliza por extravios eletrônicos (spam, erro no preenchimento do endereço
eletrônico, por exemplo) ou por atrasos ocorridos na apresentação da documentação. Não serão
aceitos documentos encaminhados para outros e- mails ou por outros meios."
Pontuação final mantida em 4,5 pontos.

Recurso 03 – Candidato Juarez Farid Aarão Junior
Assunto: Documentos que corroboram currículo
Venho por meio desta, solicitar aos Senhores, a revisão na pontuação de meus documentos enviados,
aproveitando ainda para juntar os documentos que já se encontram descritos no currículo enviado.
Declaração de Experiência Profissional em que atuo no Setor Público, na área de arquitetura e
urbanismo, que compreende o período de 15/06/1998, até a presente data, ou seja 24 anos e 2 meses.
Ainda dentro deste mesmo período, a comprovação através de Acervo Técnico, de elaboração e
execução de 14 casas populares.
Colocando-me à disposição dos Srs., para quaisquer esclarecimentos e apresentação de documentos.

Avaliação da banca:
- O candidato recebeu pontuação máxima nesses dois itens, perfazendo 0,5 ponto no item f) Cursos,
congressos, conferências, seminários e simpósios e 3,0 pontos no item g) Experiência de trabalho
comprovada através de declarações com firma reconhecida de seus signatários e/ou cópia da carteira
profissional onde conste o início e o término (ou continuidade do vínculo) da experiência e/ou através
de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.
Desse modo, sua pontuação final foi mantida em 3,5 pontos.

Recurso 04 – Candidato João Maria da Cunha Junior
RECURSO ORDINÁRIO
Que se faz conforme previsto em edital cuja minha pessoa está em candidatura.
Para isso, a presente interposição preenche-se pressupostos e fatos relacionados abaixo:
DOS FATOS
Eu, José Maria da Cunha Junior, no presente resultado apresentado pela Comissão
de avaliação deste Edital supracitado, fui colocado na 12ª posição do ranking de
resultados.
Ora, diante dos documentos apresentados, a somatória de notas, pela estrutura de
avaliação aferida pelo Edital segue no seguinte quadro com suas respectivas
justificativas factuais:

1

Documento apresentado

Item de Referência no Edital | Nota |
Justificativa.

TCC – “Pontes Sociais Urbanas: Proposições
para Avenida Leitão da Silva, Vitória – ES”

Item: (a e b – 5.1.6) | Nota: 2,5 |
justificativa: Conforme explicado no
subcapitulo 5.6 e capítulo 6, verão que estes
trechos deste trabalho desenvolveu o tema
sobre a habitação social, bem como, a
proposição projetual a nível de estudo
preliminar. O trabalho como um todo tem
como foco a Avenida Leitão da Silva,
entretanto, a sua maior área de interesse
são as comunidades que a margeiam, as quais,
se enquadram em locais que
carecem de atenção da ATHIS.

2

Projeto de Extensão: “Human Of Vitoria: Cenas
Urbanas” – “Romão: Relato de Experiências. ”

Item: (c - 5.1.6) | Nota: 0,5 |
justificativa:

Projeto de Iniciação Científica: “Os Muros da
Invisibilidade: A Segregação Urbana na História
do Romão”.

Conforme este link:
https://me-qr.com/PSrhB4a verificarão neste
artigo que a área de atuação foi no Romão,
comunidade esta que também carece de
atenção da ATHIS. Neste trabalho tive a
oportunidade de estudar em profundidade
como aconteceu a conformação e ocupação
(resultante da conformação que existe hoje)
e por fim, gerou conteúdo suficiente para a
produção de um documentário audiovisual a
partir do relato dos próprios moradores.
Após esta extensão, tive a oportunidade de
continuar com a linha de pesquisa, porém,
agora como Iniciação Científica, onde,
juntamente com a orientadora, analisamos de
maneira mais aprofundada e fazer uma
revisão bibliográfica que possibilitasse a
compreensão acerca dos muros sociais
existentes na comunidade do Romão, em
Vitória – ES.
O título do documentário para o inglês, se deu
em função da possível divulgação também do
material a nível internacional.
Link do Artigo da Iniciação:
https://me-qr.com/qNG2Sji

3

Treinamento em Assistência Técnica em
Habitação de Interesse Social – ATHIS

Item: (e – 5.1.6) | Nota: 1,5 |
justificativa:
O certificado do curso foi apresentado e
gerado pela própria CAU.

4

Curso de Revit

Item: (f) | Nota: 0,3 | justificativa:

Curso de Desenho da Construção Civil
Projeto Proextensino Dia dos Pais

5

Os certificados comprovam a participação
nos cursos e evento, e são todos na área de
Arquitetura e Urbanismo, conforme descrito
e exigido no edital.

Experiência de Trabalho comprovada:

Item: (g) | Nota: 3,0 |

Estágio Núcleo de Projetos de Arquitetura –
Unisales.

justificativa:

Acervo Técnico com as RRT’s emitidas.

Conforme declaração que foi enviada e
assinada pelo coordenador Alexandre Bessa,
minha atuação foi como aluno coordenador
dos projetos voltados para as comunidades
vizinhas a instituição (Romão, Forte São João
e Cruzamento) que são áreas de interesse de
atuação da ATHIS.
Além disso, anexei meu acervo técnico com
todas as minhas RRT’s emitidas até o
momento. Entendo que colocar “Projeto de
Arquitetura” abrange todos os tipos de
projetos, regularização, aprovação em
condomínio, entre outras, logo, entendo que
todas as RRT’s estão validas e me
garantem pontuação.

De acordo com o apresentado no quadro acima, a pontuação total formulará o montante de 7,8
pontos.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
Primeiramente, todos os documentos estão correlacionados a algum item apontado no
edital, no ponto de vista do que está descrito naquele Edital, este montante de nota citado
acima está coerente. Portanto, estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
ajuste no ranking classificatório.
Vejamos os fatos, no edital não aponta, no somatório de pontos, a sobreposição de itens, por
exemplo, o item 5.1.6 alíneas a e a alínea b, já que o meu Trabalho de conclusão de Curso foi um
projeto de arquitetura, urbanismo ou paisagismo na área de habitação de

interesse social, logo abrangendo as duas alíneas, obtendo-se as duas pontuações. Em
nenhum item deste edital informa a impossibilidade de tal sobreposição de pontos.
Ora, outro fato que recorre, é que estágios e projetos de extensão é apresentado na
alínea c do item 5.1.6, que decorre da pontuação apresentada, justificando a tal
apresentação.
Observando as pontuações apresentadas pelo edital, no item 5.1.6, considera-se os
seguintes critérios no quadro abaixo:

Alínea a

1,0 (um inteiro) ponto

Alínea b

1,5 (um inteiro e cinco décimos)
ponto

Alínea c

0,5 (cinco décimos) ponto

Alínea d

1,5 (um inteiro e cinco décimos)
ponto

Alínea e

1,5 (um inteiro e cinco décimos)
ponto

Alínea f

0,5 (cinco décimos) ponto

Alínea g

3,00 (três inteiros) pontos

TOTAL

9,5 (nove inteiros e cinco décimos)
pontos

Pois bem, verificada as pontuações máximas apresentadas, sem haver a intromissão do
mérito do julgamento de outros candidatos, cabe a necessidade de esclarecimento de
pontuações extra máxima aferida na classificação.
CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS
Em razão do exposto, requer-se:



Seja reconhecido este recurso;



Seja descrita detalhadamente a pontuação conferida a minha pessoa, pois da
maneira prévia que foi divulgado o resultado, respeitosamente falando, não dá
transparência ao resultado, dificultando até mesmo a realização de recursos dos
candidatos interessados;



Que seja averiguada a pontuação de cada candidato novamente, cujo valor,
conforme entendimento descrito no edital, deve-se no máximo, até 9,5 (nove
inteiros e cinco décimos) pontos;



Seja averiguado, por esclarecimento, se outros candidatos, que porventura forem
agentes públicos, podem usufruir sobreposição a possível adesão deste edital, que
apesar de não estar descrito em nenhum item da impossibilidade, pode-se haver
conflitos de interesses.



A nível de esclarecimento e averiguação, agentes públicos que trabalham com
regularização fundiária poderão exercer, usufruindo o patrocínio aferido por este
edital em programas já correlacionados de atribuição pública?
Respeitosamente,

Avaliação da banca:
Quanto ao item 1 - Deferido. Analisando mais profundamente o conteúdo do TCC do candidato,
verificou-se que há um capítulo que trata da questão habitacional de interesse social e que, portando,
pode ser considerada a pontuação de 1,5 pontos referentes ao item b, além de 1,0 ponto já
considerado no item a.

Quanto ao item 2 – Deferido. Projeto de Extensão realizado em área de interesse social – Morro do
Romão – 0,5 ponto.
Quanto ao item 3 – Já considerado – 1,5 pontos.

Quanto ao item 4 – O total desse item foi 0,2 pontos, considerando 2 cursos complementares à
formação profissional. Um dos certificados apresentados é anterior à data do seu ingresso na
faculdade.
Quanto ao item 5 – Solicitação de contar período de estágio como experiência profissional – indeferida.
Nesse item, foram considerados os RRTs apresentados, perfazendo um total de 1,5 pontos.
Pontuação final revisada: 6,2 pontos.

Quanto às demais questões levantadas:
- A tabela de pontuação poderá ser solicitada via e-mail – disponibilizada de modo individual ao
candidato.
- Foram realizadas revisões nas notas/avaliações de todos os candidatos, gerando os seguintes
resultados (diferentes daqueles divulgados no resultado parcial):
- Candidato Cleuber da Silva Junior – pontuação total = 8,0 pontos.
- Candidata Flávia Coutinho De Araújo – pontuação total= 4,5 pontos.
- Com relação à participação de funcionários públicos, esclarecemos:




O objeto do Edital está delimitado, termos em que outros programas não serão admitidos,
independentemente de serem iniciativas públicas. O que se pretende é a atuação conjunta
com a DPES e não qualquer programa relativo a regularização fundiária ou ATHIS.
Sobre a questão de participação de um funcionário público, não há vedação expressa no edital.
Todavia, são exigidas atividades de levantamento in loco e participação em reuniões no CAU e
na DPES que serão realizadas em horário comercial. Assim, o candidato que for funcionário
público e trabalhar em jornada de 8h diárias e com dedicação exclusiva não poderá, por
questões óbvias, cumprir esse cronograma e estará naturalmente impedido de
participar/efetivar sua participação, caso seja classificado. Essa avaliação será feita no
momento de sua contratação. Caso seja comprovada a inviabilidade, será convocado o
candidato suplente melhor pontuado (ordem de classificação).

