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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2020 

 

DECISÃO DO PRESIDENTE DA CPL DO CAU/BR 

 

 

Processo Administrativo: 111/2020  

NUP: 00146.000008/2020-73 

Objeto: Seleção e premiação de melhores propostas, executadas ou não, de ações de 

valorização da Arquitetura e do Urbanismo, focada nos anos iniciais de formação do cidadão, 

para se tornarem referências em educação sobre Arquitetura e Urbanismo nas escolas de 

todo o país. 

Recorrente: Inscrição nº 30 

Recorrido: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR) 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pelas autoras da inscrição nº 30, contra 

o resultado final do Concurso nº 1/2020, resumidamente sob os argumentos de que não há 

qualquer justificativa objetiva para a subtração dos pontos totais disponíveis, em que pese a 

proposta ter atendido às descrições presentes no edital, especialmente em relação aos 

critérios “3. A forma de envolvimento do Arquiteto e Urbanista”, “4. O foco na comunidade 

escolar” e “5. Criatividade e singularidade”. O recurso pede a revisão da decisão final, 

demandando: 1) Detalhamento dos parâmetros utilizados para o julgamento de cada critério 

e suas respectivas pontuações; 2) Esclarecimento acerca da inclusão da descrição, 

inexistente no edital, relativa ao critério Criatividade e singularidade; 3) Reconsideração da 

nota final da proposta apresentada, tendo em vista os argumentos manifestados. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

O recurso foi apresentado dentro do cronograma do concurso, respeitando, assim, 

os prazos previstos no edital do certame e na legislação vigente. Constatada a 

tempestividade, passaremos então à análise dos fatos. 

 

II – DA ANÁLISE DO RECURSO 

 

https://www.caubr.gov.br/
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A parte recorrente, inconformada com o resultado final do Concurso nº 1/2020, alega 

em suas razões o desconhecimento das justificativas objetivas para a não totalização das 

notas do seu trabalho, não obstante a sua proposta ter atendido fielmente à todas as 

descrições presentes no edital, manifestando-se nos seguintes termos: 

 

“Nessa avaliação constam apenas as pontuações referentes a cada critério, com sua 

descrição, como previsto no edital. Não há, porém, qualquer justificativa objetiva para 

a subtração dos pontos totais disponíveis, impossibilitando assim uma aferição 

criteriosa dos parâmetros utilizados pela comissão julgadora, por parte dos 

integrantes da proposta. Chamou a atenção a subtração de pontos em todos os 

critérios, apesar deles terem atendido às descrições presentes no edital e causou 

surpresa a subtração excessiva nos critérios 3. A forma de envolvimento do Arquiteto 

e Urbanista, 4. O foco na comunidade escolar e 5. Criatividade e singularidade. 

 

Em que parâmetros a “Valorização da Arquitetura e Urbanismo” não foi 

contemplada? Como a “Metodologia e aplicabilidade através de atividades em 

Escolas, no território nacional, em escolas públicas ou privadas” não atendeu à 

expectativa da banca julgadora? Em que medida “A participação efetiva de 

profissional arquiteto e urbanista no desenvolvimento da ação” se mostrou deficiente 

na proposta? Como o foco na comunidade escolar não foi evidenciado? E 

principalmente, quais aspectos de Criatividade e singularidade não foram 

contemplados? ” 

 

Acerca do inconformismo, a Comissão Julgadora, responsável pela avaliação das 

propostas no certame, foi ouvida, tendo apresentado as informações que embasarão a 

decisão deste recurso administrativo, conforme segue: 

 

“Para a resposta à demandante, a Comissão Julgadora declara que houve lisura no 

processo, imparcialidade da análise das propostas submetidas ao presente certame 

e que não houve acesso à identificação dos autores em nenhum momento. A 

Comissão Julgadora esclarece que o detalhamento dos parâmetros por ela utilizados 

para o julgamento de cada critério e suas respectivas pontuações está expresso no 

Edital nº01/2020 CAU/BR, e são de conhecimento público. ” 

 

https://www.caubr.gov.br/
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“O concurso prevê "seleção e premiação de melhores propostas". Sendo assim, 

apesar do trabalho ter sido bem avaliado, com notas em todas as categorias 

(conforme apresentado abaixo), não se destacou entre os demais. 

 

MODALIDADE - AÇÕES DE ARQUITETO E URBANISTA NA ESCOLA 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO PESO 
NOTA 

MÁXIMA 

NOTA 

PROPOSTA 

1. Valorização da 

Arquitetura e 

Urbanismo 

A proposta deve abordar os Temas, Escalas e 

conceitos definidos pelo CAU/BR, quais sejam: 

3 30 28 

1) Temas: Habitação; Saneamento; Patrimônio; 

Mobilidade; e Paisagem. 

2) Escalas: Habitat (espaço privado); Território 

(espaço público). 

3) Conceitos transversais: Cidadania; e Diversidade. 

2. Metodologia e 

aplicabilidade 

A aplicabilidade através de atividades em 

Escolas,  no território nacional, em escolas públicas 

ou privadas. 

2 20 18 

3. A forma de 

envolvimento do 

Arquiteto e Urbanista 

A participação efetiva de profissional arquiteto e 

urbanista no desenvolvimento da ação. 
3 30 26 

4. O foco na 

comunidade escolar 

O foco na comunidade escolar, com a Escola como 

palco de transformação social; sugestão de como 

envolver o professor na ação, sendo também um 

modo de o incentivar a inserir esses temas nas 

aulas. 

2 20 14 

5. Criatividade e 

singularidade 
  2  20 15 

NOTA FINAL DA PROPOSTA Nº 30 101 

  

Quanto ao critério 2. Metodologia e Aplicabilidade, embora o trabalho esteja 

metodologicamente bem estruturado, a sua aplicabilidade em regiões de baixa renda 

foi considerado moderado, por parte da Comissão.  

No que tange ao critério 4. Foco na comunidade escolar, o mesmo explorou pouco 

(como outros trabalhos) o envolvimento de toda a comunidade escolar e dos diversos 

agentes (gestão, docentes e discentes), ficando centrado na figura do arquiteto e 

professores que protagonizaram todo o processo decisório da ação.  

https://www.caubr.gov.br/


 

4 
 

Com relação ao critério 5. Criatividade e singularidade (sem descrição no Edital), 

possui a subjetividade relativa, assim como o ranqueamento das notas para se 

chegar a um vencedor. Esta situação foi contornada pela expertise da Comissão 

Julgadora em reconhecer ações e práticas da mesma natureza já aplicadas. Assim, 

o referido trabalho trouxe propostas semelhantes a práticas já existentes no contexto 

escolar e a outros trabalhos, não tendo, portanto, o ineditismo esperado pela 

comissão. 

 

Quanto à alegação de inclusão da descrição relativa ao critério 5. Criatividade e 

singularidade, inexistente no edital, bem como eventual favorecimento de outros candidatos 

que participaram da categoria “Praticas Pedagógicas”, insta esclarecer que houve uma 

incorreção na divulgação da nota individualizada da inscrição nº 30, momento em constou 

texto errôneo no campo DESCRIÇÃO, referente ao critério acima exposto.  

A Comissão Julgadora verificou que houve um equívoco apresentado na planilha 

encaminhada ao solicitante, gerando uma brecha para questionamento do processo de 

julgamento. Entretanto, o critério 5 não possui, conforme edital, nenhuma descrição. Os 

parâmetros de julgamento são os descritos no edital, não sendo mais passíveis de serem 

questionados, pois o prazo para este tipo de questionamento já precluiu, conforme 

cronograma divulgado. A Comissão Julgadora relata: 

 

“Comunica que houve um equívoco na planilha encaminhada ao proponente, visto 

que assim como no edital, não há texto relativo à descrição do critério “5. Criatividade 

e singularidade”. E, portanto, não foi utilizada como referência para a análise de 

nenhuma das propostas encaminhadas. ” 

 

Por fim, esclarecida a falha, a Comissão Julgadora mantém sua avaliação sobre o 

trabalho em questão, mesmo diante do recurso apresentado, não havendo qualquer alteração 

no julgamento das propostas e, portanto, o resultado do concurso permanece inalterado. 

 

III – DA DECISÃO FINAL 

 

Pelo exposto, recebo o recurso interposto, dele conheço porque tempestivo, para no 

mérito negar-lhe provimento, considerando os termos e fundamentos acima demonstrados, 

observadas todas as formalidades, bem como os princípios da isonomia, julgamento objetivo 

e vinculação ao instrumento convocatório. 

https://www.caubr.gov.br/
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Assim, julgo totalmente improcedente o recurso interposto e decido pela manutenção 

do resultado final na forma como divulgado, devendo o certame prosseguir nos moldes em 

que se encontra, sendo, pois, o entendimento que submeto a análise da autoridade superior 

competente para proferir decisão definitiva. 

 

Brasília (DF), 17 de junho de 2021. 

 

 

 

 

RICARDO FRATESCHI 

Presidente da CPL 

  

RICARDO DE FREITAS 
FRATESCHI 
JUNIOR:08817798657
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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2020 

 

DECISÃO AUTORIDADE SUPERIOR 

 

 

Processo Administrativo: 111/2020  

NUP: 00146.000008/2020-73 

Objeto: Seleção e premiação de melhores propostas, executadas ou não, de ações de 

valorização da Arquitetura e do Urbanismo, focada nos anos iniciais de formação do cidadão, 

para se tornarem referências em educação sobre Arquitetura e Urbanismo nas escolas de 

todo o país. 

Recorrente: Inscrição nº 30 

Recorrido: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR) 

 

 

A Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso 

das atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 

2010, o art. 159 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária DPOBR n° 0065-

05/2017, de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril 

de 2017, e considerando a decisão proferida pelo Presidente da CPL em sede de recurso 

administrativo interposto no processo de licitação de que trata o Concurso nº 1/2020, bem 

como a manifestação da Comissão Julgadora responsável pela avaliação das propostas, 

resolve negar provimento ao recurso interposto, mantendo o resultado final do certame de que 

ora se trata.  

 

Brasília (DF), 17 de junho de 2021. 

 

 

 

NADIA SOMEKH 

Presidente do CAU/BR 

https://www.caubr.gov.br/

