
/MS SERV|ÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

ASSUNTO FISCALIZAÇÃO - EDITAL DE CONCURSO

DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO N» 297/2018-2020 - 722 CEP/MS

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL- CEP, reunida ordinariamente em Campo Grande - MS, na sede
do CAU/MS, no dia 15 de maio de 2019, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, do Regimento
Interno do CAU/MS, aprovado pela Deliberação Plenária n. 070 DPOMS NS 083-07/2018, de 25 de outubro
de 2018, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Lei Federal 12.378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal - CAUs e dá outras providências;

Considerando as normas contidas na Resolução CAU/BR.N. 22, de 04 de maio de 2012, que dispõe sobre a
fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para formalização,
instrução e julgamento de processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras
providências;

Considerando os fatos e provas contidas no processo administrativo ne 745045/2018, iniciado em
29/08/2018 realizado pela interessada, que solicitou a inclusão do profissional arquiteto e urbanista na
vaga "311" do Edital PROEGEP/UFMS ns 67 da UFMS;

Considerando a Cl de n9 2442/2018-2020 - GERFIS, "Atendendo ao disposto na Lei 12.378 de 31 de
dezembro de 2010 no Artigo 24 § 12 da função de fiscalização do Conselho, encaminhada a solicitação da
arquiteta e urbanista para incluir o profissional arquiteto e urbanista na vaga 311, pois segundo a
requerente, contém atribuições para o preenchimento da vaga. Conforme edital PROGEP/UFMS ns 67, a
vaga 311 é destinada a área de Ciências Agrária/ Engenharia Agrícola/ Construções rurais e ambiência
(desenho técnico e estruturas rurais). A formação exigida é graduação em Agronomia ou Engenharia
Agrícola;

RESOLVE:

l - Aprovar o parecer da Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero: "1.1. Em razão das matérias e dos
requisitos exigidos para a vaga do concurso público "311", referente ao edital PROJEP/UFMS NS 67/2018,
extrapolarem as atribuições conferidas aos profissionais arquitetos e urbanistas, entendo que não se faz
pertinente a inserção desses profissionais para pleitear a sua participação no certame: 1.2. Após a
intimação da profissional e o transito em julgado, sou pela extinção e arquivamento do Processo
Administrativo n°745045/2018, nos termos do artigo 44, inciso III, da Resolução CAU/BR ns 22/2012, eis que

houve o exaurímento da finalidade do mesmo. "

2. Comunique-se e intime-se, na forma da Resolução CAU/BR N. 22, de 04 de maio de 2012.

Campo Grande, MS, 15 de maio de 2019.

MELLINA BLOSS ROMERO

Coordenadora

FABIANO COSTA

Conselheiro Estadual

CARLOS LUCAS MAU

Conselheiro Estadual
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CAU/MS

Processo Administrativo ne 745045/2018
Assunto: Arquivamento - Fiscalização - Edital de Concurso Público
Interessada: Arquiteta e Urbanista Camila Amaro
Relatora: Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero

RELATÓRIO

O presente processo teve início em 29/08/2018 com o protocolo do SICCAU n9.
745045/2018 realizado pela interessada, que solicitou a inclusão do profissional arquiteto e
urbanista na vaga "311" do Edital PROGEP/UFMS Ne. 67 da UFMS.

Via e-mail de fl. 03, a interessada indicou:

"Gostaria de solicitar revisão da Graduação necessária para esta Vaga (311) de
concurso público, para arquitetos e urbanistas. Nossas atribuições são
pertinentes para o preenchimento desta vaga. Segue abaixo a descrição da vaga
e o edital em anexo.

(...) CPCS - Compus de Chapadão do Sul (Chapadão do Sul/MS
(311) Ciências Agrárias / Engenharia Agrícola / Construções Rurais e Ambiência
(Desenho Técnico e Estruturas de Madeira) N? VAGAS REGIME DE TRABALHO
CLASSE l Dedicação Exclusiva Adjunto A Formação Exigida: 1. Graduação em:
Agronomia ou Engenharia Agrícola; e 2. Doutorado em: Área de Avaliação /Área
Básica: Ciências Agrárias l / Agronomia PROGRAMA: 1. Normas usadas em
desenho Técnico 2. Elaboração de Projeto Arquitetônico 3. Materiais usados em
construções rurais 4. Resistência dos materiais 5. Construção de Edificações
Rurais 6. Eletrificação Rural 7. Ambiência Rural Propriedades físico-químicas da
Madeira 9. Propriedades mecânicas da Madeira 10. Dimensionamento de
Estruturas de Madeira."

A GERFIS então, por meio da Cl de n^. 2442/2018-2020, se manifestou:

"Atendendo ao disposto na Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010 no Artigo 24 §
is da função de fiscalização do Conselho, encaminho a solicitação da arquiteta e
urbanista para incluir o profissional arquiteto e urbanista na vaga 311, pois
segundo ela, contém atribuições para o preenchimento da vaga.

Conforme edital PROGEP/UFMS N^. 67, a vaga 311 é destinada a área de
Ciências Agrarias/ Engenharia Agrícola / Construções rurais e ambiência
(desenho técnico e estruturas de rurais).

A formação exigida é graduação em Agronomia ou Engenharia Agrícola.
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exigências só se encontravam a graduação para os cursos de Agronomia ou Engenharia
Agrícola.

Nota-se, no entanto, a exigência de conhecimento acerca do Programa a ser
ministrado em sala de aula pelo professor investido. Neste programa, é notória a presença
de Eletrificação Rural e Ambiência Rural, ambos conteúdos que não abarcam as NBRs de cuja
atribuição se dão aos profissionais arquitetos e urbanistas, conforme Cl da GERFIS de n?.
2636/2018-2020, em resposta ao despacho do Relator.

Portanto, em razão de tais matérias extrapolarem os limites de aptidão previstos aos
profissionais arquitetos e urbanistas, não se faz pertinente a inserção destes profissionais
para a concorrência neste certame.

Assim, após a intimação da profissional, sobre a decisão proferida e o trânsito em
julgado da decisão, o presente processo deve ser arquivado, em razão de ter exaurido a sua
finalidade, nos termos do art. 44, inciso III da Resolução n9. 22 de 4 de maio de 2012 do
CAU/BR:

"Art. 44. A extinção do processo ocorrerá:
III - quando uma das instâncias julgadoras concluir que se exauriu a finalidade do
processo ou a execução da decisão se tornar inviável, inútil ou prejudicada por
fato superveniente;

VOTO

Em razão das matérias e dos requisitos exigidos para a vaga do concurso público "311",
referente ao Edital PROGEP/UFMS N9. 67, de 02 de Agosto de 2018, extrapolarem as
atribuições conferidas aos profissionais arquitetos e urbanistas, entendo que não se faz
pertinente a inserção desses profissionais para pleitar a sua participação no certame.

Após a intimação do profissional e o respectivo transito em julgado, sou pela extinção
e arquivamento do Processo Administrativo n^ 745045/2018, nos termos do artigo 44, inciso
III, da Resolução CAU/BR n° 22/2012, eis que houve o exaurimento da finalidade do mesmo.

É o parecer, que submeto à apreciação da Comissão de Exercício Profissional.

Campo Grande, MS, de W& ..... de 2019.

Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero - Relatora


