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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO-RESERVA EM EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
EXTRATO DO EDITAL No1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2021 CAU-MS - NORMATIVO
Na presente data de 22 de julho de 2021, o Presidente do CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL (CAU-MS), no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
que estabelece o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988; torna pública a realização de concurso
público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em empregos de nível médio e
superior do CAU-MS, conforme a seguir:
1. O concurso público será regulado pelas normas contidas no presente edital e seus anexos e
será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES.
2. O concurso público destina-se a selecionar candidatos para o provimento de vagas para
admissão e formação de cadastro de reserva em empregos de nível médio e superior do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, para lotação em Campo Grande-MS, relacionados no
quadro de vagas a seguir:
[INSERIR IMAGEM AQUI]
2.1. O cadastro de reserva somente será aproveitado mediante a abertura de novas vagas,
atendendo aos interesses de conveniências e de oportunidade do CAU-MS.
2.2. Dos benefícios concedidos atualmente em vigor para os empregados do CAU-MS,
destacam-se Auxílio Alimentação (R$ 410,00 por mês); e Vale transporte.
2.3 A critério do CAU-MS, mediante conveniência administrativa devidamente motivada, poderá
haver futura alteração da carga horária atual de 30h para 40 horas/semana. Caso tal evento seja
necessário, haverá a efetiva contraprestação do salário para ajustar-se à nova carga horária.
2.4 Para o emprego de Arquiteto e Urbanista, no momento da contratação será respeitado o
Salário Mínimo Profissional, de acordo com a carga horária, conforme disposição da Lei 4.950-A/1966.
3. As provas referentes ao concurso público serão aplicadas em Campo Grande - MS.
4. O concurso público consistirá das seguintes etapas:
a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os empregos;
b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, apenas para os empregos de nível
superior; e
c) avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter meramente classificatório,
apenas para os empregos de nível superior.
5. Os candidatos aprovados e convocados para a assinatura do contrato de trabalho realizarão
procedimentos exames médicos pré-admissionais complementares, de caráter unicamente eliminatório,
em conformidade com a legislação vigente e de responsabilidade do CAU-MS.
6. Os candidatos que ingressarem no quadro de pessoal do CAU-MS serão regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
7. Os horários mencionados no presente edital e nos demais editais e comunicados a serem
publicados para o certame obedecerão ao horário local de Campo Grande - MS.
8. A taxa de inscrição será de R$ 90,00 (noventa reais) para os empregos de nível superior; e R$
73,00 (setenta e três reais) para os empregos de nível médio.
https://www.in.gov.br/web/dou/-/concurso-publico-para-provimento-de-vagas-e-formacao-334252204
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9. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico
http://www.iades.com.br, no período entre 8h (oito horas) do dia 29 de julho de 2021 e 22h (vinte e duas
horas) do dia 19 de setembro de 2021.
10. As provas serão aplicadas na data provável de 17 de outubro de 2021, nos seguintes turnos:
a) empregos de nível superior: pela manhã, com duração máxima de 4 (quatro) horas, incluído o
tempo para a leitura das instruções, o preenchimento da folha de respostas da prova objetiva e da
transcrição das folhas de texto definitivo da prova discursiva;
b) empregos de nível médio: à tarde, com duração máxima de 3 (três) horas e 30 (trinta)
minutos, incluído o tempo para a leitura das instruções e o preenchimento da folha de respostas da prova
objetiva.
11. Os locais, a data e o horário de realização das provas serão disponibilizados no endereço
eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 8 de outubro de 2021, mediante acesso
individualizado ao Comprovante de Inscrição.
12. O Edital Normativo encontra-se publicado em sua íntegra nos endereços eletrônicos
http://www.caums.gov.br e http://www.iades.com.br.
JOÃO AUGUSTO ALBUQUERQUE SOARES

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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