
 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL E 
CONSELHOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 

 
 
 

COMUNICADO – LOCAIS DE PROVA 
 
 

Informamos  que  as  provas  objetivas  e  discursivas  do  concurso  público  para  provimento  de vagas  e 

formação de cadastro de reserva em empregos de nível superior e médio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal serão realizadas no dia 24 

de novembro de 2013 (próximo domingo), com início às 14h (catorze horas) – horário oficial de Brasília. 
 

 
Recomendamos aos candidatos que compareçam ao local das provas com antecedência e munidos de 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material transparente; comprovante de inscrição e 

documento de identidade original. 
 

 

Os comprovantes de inscrição individualizados, contendo as informações sobre o local de prova, já 

encontram-se disponíveis. Para obter o seu comprovante, acesse http://www.iades.com.br e siga as instruções 

disponíveis. 
 

 
As provas  objetivas  e discursivas para os candidatos que se inscreveram  nas vagas do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil serão realizadas, conforme a seguir: 
 

 
Candidatos aos empregos com os códigos de 101 a 116, 202 a 205, 402 a 404, 601 a 603 e todos os candidatos 

que solicitaram atendimento especial (todos os empregos): 

• Universidade Paulista (UNIP) 

SGAS Quadra 913, S/N - Conjunto B – Asa Sul – Brasília – DF – CEP 70.390-130. 
 

Candidatos ao emprego com o código 201: 

• Faculdade Projeção – Campus Taguatinga (P4) 

QNB 15 Área Especial 5 – Taguatinga Norte – Taguatinga – DF – CEP 72.115-145. 

• Estácio Facitec 

CSG 9 Lotes 15/16 – Pistão Sul – Taguatinga Sul – Taguatinga – DF – CEP 70.035-509. 

Leia os editais e comunicados publicados para mais informações sobre o certame. 

Brasília-DF, 18 de novembro de 2013. 

 

 
Central de Atendimento ao Candidato 

Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES 
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