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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE AUXILIAR DE 

FISCALIZAÇÃO – NIVEL MÉDIO 

 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS - CAU/AM torna pública a 

abertura das inscrições para o cargo de Auxiliar de Fiscalização, para preenchimento 

temporário de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogável por igual período, da vaga em 

seu quadro pessoal, com base na CLT e Constituição Federal, que dão respaldo legal e 

normatizam as regras estabelecidas neste Edital.  

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O Processo Seletivo Simplificado (PSS) será regido pelas regras estabelecidas neste 

edital e executado pela Comissão Organizadora nomeada pela Portaria Normativa N° 32, 

de 25 de outubro de 2022.  

 

1.2. O cargo para Auxiliar de Fiscalização, terá contratação por tempo determinado até 01 

(um) ano, a critério da administração podendo ser prorrogado por igual período.  

 

1.3. A participação dos candidatos neste processo não implica a obrigatoriedade de sua 

aceitação, cabendo ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS - 

CAU/AM a avaliação da conveniência e oportunidade de aproveitá-los em número 

estritamente necessário, respeitando a ordem de classificação.  

 

1.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma, as 

convocações e tomar ciência da publicação de todos os atos e dos resultados referentes a 

este Processo Seletivo divulgados no site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Amazonas – CAU/AM https://cauam.gov.br/ . 

 

1.5. Fica assegurado ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS - 

CAU/AM o direito de cancelar, no todo ou em parte, esta seleção, mediante justificativa, 

https://cauam.gov.br/
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sem que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer indenização, compensação ou 

reclamação dos participantes. 

 

1.6 – As inscrições neste processo seletivo serão gratuitas.  

 

1.7 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

2. VAGAS, ÁREAS DE ATUAÇÃO E LOCAL DAS ATIVIDADES. 

Vaga Auxiliar de fiscalização 

Nº de Vagas 01 vaga + 10 CR 

Local das Ativi-
dades 
 

AMAZONAS 

Observação: Todo o processo seletivo será realizado em Manaus e no 
formato presencial. 

Valor Salarial R$ 2.417,48 

Carga Horária A jornada de trabalho será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas se-
manais; podendo realizar horas extraordinárias compensadas ou re-
muneradas. 

Requisitos  
Exigidos 
 

Escolaridade 
mínima 

 

 

Ensino médio completo 

Outros 

• Domínio da língua portuguesa e desenvoltura 
linguística; 

• Habilitação (válida) para dirigir, categoria B. 

• Disponibilidade para participação de reuniões; 

• Curso profissionalizante no Pacote Office avança-
do;  

• Curso profissionalizante em Atendimento ao Pú-
blico; 

• Comprovação de experiência mínima de 180 dias, 
comprovada em CTPS, em rotinas/serviços Adminis-
trativos.  
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2.1. Principais Atribuições do Auxiliar de Fiscalização 

I - conduzir veículos; 

II - colher informações documentais; 

III - levantar informações nas visitas in loco; 

IV - fazer levantamento fotográfico; 

V - acompanhar prazos; 

VI - elaborar termo de constatação na forma do art. 25; 

VII - controlar e efetuar triagem de correspondência específica da fiscalização 

VIII - apoio nas rotinas Administrativas e arquivísticas do setor. 

VIII- Executar todas as demais tarefas correlatas inerentes às atividades de fiscalização de 

acordo com os atos normativos do CAU, bem como outras que sirvam de suporte aos 

agentes de fiscalização, ressalvadas as competências privativas destes. 

 

3. ETAPAS DA SELEÇÃO 

 

Será responsabilidade do candidato buscar as informações referentes aos prazos para 

envio dos currículos e local de entrevista diretamente no site do Conselho De Arquitetura 

e Urbanismo do Amazonas - CAU/AM, http://cauam.gov.br/ , não tendo o CAU/AM 

obrigação de efetuar contatos individuais e não cabendo ao candidato alegar 

desconhecimento das datas, local e demais informações contidas neste Edital ou nas 

demais publicações sobre este processo. O Processo Seletivo constará das seguintes 

etapas, na ordem apresentada: 

 

3.1. 1ª ETAPA: Do anexo de documentos, preenchimento do formulário e envio de 

Currículo atualizado – CARÁTER ELIMINATÓRIO. 

 

 3.1.1. O preenchimento do formulário de inscrição se dará por um link a ser 

disponibilizado no site do CAU/AM http://cauam.gov.br/ que após o seu devido 

preenchimento pelo candidato, o mesmo anexará seu currículo atualizado bem como 

cópias de documentos pessoais para efetivação de sua inscrição no PSS-CAU/2022. 

 

http://cauam.gov.br/
http://cauam.gov.br/
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 3.1.2. O formulário deve ser preenchido com os dados de identificação e ainda 

constar os seguintes anexos (todos em formato PDF) conforme listados a seguir: 

 3.1.3. Documento de identificação com foto; 

 3.1.4. CPF; 

 3.1.5. CNH (válida), categoria B; 

 3.1.6. Certificado de reservista (para homens); 

 3.1.7. Certidão de Quitação Eleitoral (emissão através do link 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral  

 3.1.8. Certidão Negativa de Nada Consta de Ações Criminais da Justiça Federal; 

 3.1.9. Certidão Negativa de Nada Consta de Ações Criminais da Justiça Estadual; 

 3.1.10 Comprovante de residência de água, luz ou telefone. Serão aceitos: 

comprovantes em nome dos pais, desde que comprovada a filiação. Em nome de 

terceiros, desde que acompanhados de declaração do proprietário / locatário de que o 

candidato reside no imóvel; 

3.1.11 Envio de currículo atualizado, os currículos com informações incompletas, 

confusas ou em outros idiomas que não a língua portuguesa não serão avaliados, 

ocasionando na DESCLAFISSICAÇÃO do candidato.  

 3.1.12 Para efeito de comprovação de autenticidade da documentação, é 

obrigatório apresentar os documentos originais na 3ª Etapa (entrevista). 

 3.1.13 Na situação de grande oferta serão incluídos no processo seletivo, para 

análise nesta etapa, apenas as 30 primeiras inscrições, realizadas através do 

preenchimento do formulário de inscrição. 

 3.1.14 O CAU-AM se reserva o direito de excluir do processo seletivo as inscrições 

cujos currículos e dados estejam com informações incompletas ou com formação 

incompatível com as exigências previstas neste instrumento. 

 3.1.15 O CAU/AM não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida 

por motivos de ordem técnica, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas 

de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de 

dados.” 

 

 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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3.2. 2ª ETAPA: Análise de experiências profissionais e cursos profissionalizantes – 

CARÁTER ELIMINATÓRIO: 

 

3.2.1. A Análise de experiências profissionais e cursos profissionalizantes constarão na 

verificação de atendimento aos requisitos divulgados neste Edital. 

 

3.2.2. Somente participarão desta etapa os candidatos que preencherem todos os 

requisitos estabelecidos neste edital e estiverem entre os 20 (vinte) primeiros colocados. 

 

3.2.3. A análise de experiências profissionais e de cursos profissionalizantes será 

processada a partir do banco de dados gerado com as informações prestadas pelo 

candidato no preenchimento do formulário de inscrição online e seu currículo atualizado. 

 

3.2.4. Serão observados, nesta etapa, os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO MÍNIMA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Cursos profissionalizantes: 

Pacote Microsoft office 

Avançado.  

2,00 pontos 

(A cada 25 horas de carga 

horária) 

10,00 pontos 

(Pontuação Máx. 125 horas 

de carga horária) 

Cursos profissionalizantes: 

Atendimento ao público. 

2,00 pontos 

(A cada 5 horas de carga 

horária) 

8,00 pontos 

(Pontuação Máx. 20 horas de 

carga horária) 

Experiências profissionais 

comprovada em CTPS, em 

rotinas administrativas.  

3,00 pontos 

(A cada 01 ano) 

12,00 pontos 

(Pontuação Máx. 04 anos) 

Pontuação Máxima Total da 2ª Etapa 30,00 pontos 

 

3.3 - 3ª ETAPA: Entrevista 

 

3.3.1. Somente participarão da 3ª Etapa (entrevista) os candidatos que preencherem 

todos os requisitos estabelecidos neste edital e estiverem entre os 15 (quinze) primeiros 
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colocados após análise da etapa anterior; 

 

3.3.2. Os candidatos serão entrevistados, individualmente, pela comissão organizadora do 

CAU/AM, com horário e data agendados no período informado neste edital. 

 

3.3.3. A entrevista terá duração total de, no máximo, 30 (trinta) minutos por candidato e 

ocorrerá na sede do CAU/AM, localizada na Av. Mário Ypiranga n° 696 - Adrianópolis| CEP: 

69057-001 Manaus/AM. 

 

3.3.4. Durante a entrevista serão abordadas situações práticas e comportamentais 

relacionadas ao exercício da função, além de analisar se o candidato discorre de 

conhecimentos básicos relacionados a RESOLUÇÃO N° 22, DE 4 DE MAIO DE 2012 

(https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao22/ ) 

 

3.3.5. Na entrevista serão considerados: 

CRITÉRIOS Nº DE PERGUNTAS 

ORAIS 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Questões relacionadas RESOLUÇÃO 

N° 22, DE 4 DE MAIO DE 2012 
5 10,0 

Questões comportamentais 5 5,0 

Análise da desenvoltura linguística 

(o candidato será avaliado durante toda a 

entrevista) 

 

- 

 

3,0 

Pontuação Máxima Total da 3ª Etapa 18,00 pontos 

 

3.3.6. A avaliação valerá 18 (dezoito) pontos. 

 

3.3.7. Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 9 (nove) pontos na entrevista 

e/ou zerar algum critério. 

 

 

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao22/
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4. CRITÉRIOS DE DESEMPATE EM TODAS AS ETAPAS: 

 

4.1. Maior pontuação na análise do critério em experiências profissionais; 

4.2. Se persistir o empate, terá prioridade o candidato que tiver maior idade. 

 

5. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1. O resultado final deste Processo Seletivo Simplificado será divulgado no site 

http://cauam.gov.br/ por meio de lista nominal em ordem de classificação, constando a 

nota da análise curricular e da entrevista; 

 

5.2. A pontuação final do candidato será o somatório das pontuações obtidas na 2ª e 3ª 

Etapas deste processo (48,00 pontos máximos); 

 

6. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

6.1. As convocações e resultados das etapas ou qualquer outro comunicado/alteração 

serão divulgados no https://cauam.gov.br/ conforme segue abaixo: 

 

ETAPAS DATAS 

Publicação do Edital  25 de novembro 

1ª Etapa – Preenchimento do formulário (Envio de 

Documentação). 
25 a 30 de novembro 

2ª Etapa - Análise Curricular e Documental  01 de dezembro 

3ª Etapa - Convocação para entrevista  05  de dezembro 

Realização da 3ª Etapa – entrevista  06 a 09 de dezembro 

Resultado da entrevista 12 de dezembro 

 

7. ASSINATURA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 

 

7.1. O candidato aprovado deverá comparecer a sede do CAU/AM munido da 

http://cauam.gov.br/
https://cauam.gov.br/
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documentação necessária para assinar o termo de contrato por tempo determinado, com 

base na CLT artigo 443, § 2º, (alínea a), pelo período de até 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogável por igual período, de acordo com a necessidade do CAU/AM e desempenho 

profissional do candidato. 

 

7.2. A equipe interna do CAU/AM entrará em contato para definir a entrega da 

documentação (listagem a seguir) e exames admissionais; 

 

DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 

Certidão de Quitação de Obrigações Eleitorais TRE 1 (uma) Via 

Certidão Negativa de Nada Consta de Ações Criminais da Justiça 

Federal 

1 (uma) Via 

Certidão Negativa de Nada Consta de Ações Criminais da Justiça 

Estadual (Estado de residência do candidato). 

1 (uma) Via 

Cópia Certidão de Nascimento ou Casamento (se houver) 1 (uma) Via 

Certificado de Reservista (sexo masculino) 1 (uma) Via 

Cópia do RG 1 (uma) Via 

Cópia do CPF - Cadastro de Pessoas Físicas – Receita Federal do 

Brasil 

1 (uma) Via 

Cópia do Título de Eleitor 1 (uma) Via 

Carteira de Trabalho (CTPS) (cópia das páginas: da foto e da 

qualificação civil) 

1 (uma) Via + carteira 

Foto 3X4 (recente) 1 (uma) Via 

Número do PIS (Na falta do comprovante OU em caso de NÃO 

haver registro em CTPS, TRAZER Extrato da Caixa Econômica 

Federal, a fim de que se possa averiguar a existência ou não do 

cadastro); 

1 (uma) Via 

Cópia do comprovante de residência atualizado (emitido nos 

últimos três meses.) 

1 (uma) Via 

Declaração de não ter sofrido no exercício de função pública, 1 (uma) Via 
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penalidade incompatível com a contratação em empresa 

pública. (modelo anexo I) 

Exame Admissional 1 (uma) Via 

 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Não participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou 

não personificada, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista ou cotista, no 

ato da posse do cargo. 

8.2. O candidato aprovado não pode ter até o 3º grau de parentesco com qualquer 

membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas ou qualquer servidor do 

referido conselho. 

8.3 - Não serão tolerados atrasos, salvo por iniciativa da Comissão por fato superveniente 

que justifique a adoção dessa medida. 

8.4 - Estarão automaticamente desclassificados do Processo Seletivo os candidatos que 

não comparecerem para realizar qualquer uma das etapas acima para a qual forem 

convocados. 

8.5. Para ser habilitado neste processo seletivo, os candidatos deverão atender às 

seguintes requisitos:  

a) Ser brasileiro(a) nato ou naturalizado(a);  

b) Possuir a escolaridade e requisitos básicos exigidos para o cargo;  

c) Ter, na data de encerramento das inscrições, idade mínima de 18 anos completos;  

d) Estar em dia com as obrigações civis, eleitorais;  

e) Estar em dia com as obrigações militares quando o candidato for do sexo masculino; 

f) Experiência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, devidamente comprovada em CTPS, 

em funções de rotinas/serviços Administrativos. 

g) atender demais requisitos deste certame. 

 

8.3. A participação do candidato implicará o conhecimento e aceitação de todas as 

disposições contidas neste Processo Seletivo, na matéria publicada no site e em outras 



 
 
 

Processo Seletivo Simplificado CAU/AM 2022 VAGA: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO 

Av. Mário Ypiranga n° 696 - Adrianópolis| CEP: 69057-001 Manaus/AM | Telefone: (92) 3302-2959 

www.cauam.gov.br  /  atendimento@cauam.gov.br 

comunicações a serem divulgadas no site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Amazonas – CAU/AM - http://cauam.gov.br/. 

 

8.4. Todo e qualquer esclarecimento a respeito desse processo seletivo deverá ser feito 

somente por escrito à Comissão Organizadora, através do endereço eletrônico: 

atendimento@cauam.gov.br, identificando, obrigatoriamente, o assunto como “CAU-AM-

Processo seletivo simplificado – Edital 01/2022”.   

 

 

 

 

 
Manaus, 25 de novembro de 2022. 

 
 

 
 
 
 
 

Arq. e Urb JEAN FARIA DOS SANTOS 
Presidente do CAU/AM 

 

 

 

 

JÉSSICA HALL FERREIRA 
Presidente da Comissão Organizadora – PSS CAU/AM 2022 

 

 

 

 

 

 

mailto:atendimento@cauam.gov.br
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(Anexo I – somente aos candidatos aprovados para 3ª etapa) 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO TER SOFRIDO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA, PENALIDADE 

INCOMPATÍVEL COM A CONTRATAÇÃO EM EMPRESA PÚBLICA. 

 

 

 

Eu,______________________________________________________________abaixo 

assinado, brasileiro(a), estado civil_________________________, portador(a) do RG Nº 

__________________________, inscrito(a) no CPF sob o Nº 

___________________________________, DECLARO para o fim específico de 

contratação temporária no serviço público federal, que não sofri, em tempo algum, no 

exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade incompatível com a 

contratação em empresa pública.  

 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade da informação prestada acarretará a 

exclusão do certame e a responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as 

consequências previstas na legislação vigente. 

 

 

 

MANAUS, ____ de dezembro de 2022. 

 

 

__________________________________________ 

Declarante 
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