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CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO Nº 001/2021 - CAU-RO 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO), 

no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 35, incisos III, da Lei n° 12.378, 

de 31 de dezembro de 2010 e demais normativos do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Rondônia. 

 

RESOLVE: 

 

1. CONVOCAR os aprovados a seguir: 

 

Curso: Arquitetura e Urbanismo 

 

Clasif. Nome CPF Curso Superior 

1 Eduardo Paixão ***.967.772-** Arquitetura e Urbanismo 

2 Vítor Amaral do Carmo Souza ***.239.802-** Arquitetura e Urbanismo 

 

Local: Sede do CAU/RO, na Av. Carlos Gomes, 501, Caiari. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

2.1. Em virtude de adotar medidas sanitárias de distanciamento devido a pandemia 

de covid-19, deverá enviar a documentação em PDF em arquivo único para o 

e-mail: gerencia.administrativo@cauro.gov.br. 

 

2.2. Entrega da documentação até dia 15/12/2021. 

 

2.3. Nos termos do item 2.11 do edital, a Documentação necessária por ocasião 

da assinatura do Termo de Compromisso e posse: 

 

a) Comprovação de cadastrado no CIEE, por meio do site www.ciee.org.br.  

b) Original e uma fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

c) Original e uma fotocópia da Certidão de Nascimento dos dependentes legais;  

d) Original e duas cópias da cédula de Identidade (RG) (não serão aceitos 

outros documentos, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de 

Trabalho e Previdência Social);  

e) Original e duas fotocópias do CPF/MF;  

f) 01 (uma) cópia do RG da mãe;  

g) Original e uma fotocópia do Título de Eleitor;  
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h) 02 (duas) vias do comprovante de que está quite com a Justiça Eleitoral 

(Pode ser emitida no site: http://www.tre-ro.jus.br);  

i) fotocópia do Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de 

Assistência do Servidor Público – PASEP (caso não possua o cadastro, ele pode 

ser feito em uma agência do Ministério do Trabalho e Emprego);  

j) Original e uma fotocópia da carteira de trabalho. 

k) Comprovante de residência (Caso o comprovante não esteja no nome do 

convocado, deverá estar no nome do responsável);  

l) 01 (uma) cópia do comprovante de matrícula no curso correlato à vaga para a 

qual foi aprovado, em que conste expressamente o período que está sendo 

cursado; 

m) 01 (uma) via da Certidão negativa da Justiça Estadual, civil e criminal de 

1.º e 2.º graus (podendo ser emitida no site específico do Tribunal de Justiça do 

estado onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos);  

n) 01 (uma) via da Certidão negativa da Justiça Federal, da comarca aonde 

residiu nos últimos 05 (cinco) anos (pode ser emitida no site: 

www.justicafederal.jus.br);  

o) 01 (uma) via da Certidão negativa de crimes eleitorais (pode ser emitida 

no link: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidaode-crimes-eleitorais); 

Declaração informando se ocupa ou não cargo público (ANEXO I);  

p) Via original da declaração de que possui ou não outro estágio 

remunerado (ANEXO II);  

q) Via original da declaração de que possui ou não parentesco com 

membros ou servidores do CAU/RO (ANEXO III); 

r) Via original de atestado médico comprovando boa saúde física e mental, que 

pode ser obtido em Unidades Básicas de Saúde;  

s) 01 (uma) cópia do número da agência e conta bancária (pode ser apresentada 

cópia do cartão);  

t) 01 (uma) Foto 3x4;  

u) 01 (uma) declaração de encargos para fins de Imposto de Renda 

(ANEXO IV). 

 

Porto Velho, 08 de Dezembro de 2021. 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO NAO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS 

 

Eu _______________________________________________________, Infra-

assinado, portador(a) do RG nº __________________________, inscrito(a) no CPF 

sob o nº ______________________________, em cumprimento ao que determina os 

o edital do processo seletivo e os incisos XVI e XVII da Constituição da Republica/88, 

DECLARO para todos os efeitos legais e sob pena de responsabilidade civil, penal e 

administrativa, nos termos da legislação vigente, que NÃO ocupo ou recebo proventos 

de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública na Administração Pública 

Direta, Indireta, na suas subsidiárias, bem como em qualquer sociedade controlada 

pelo Poder Público, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito 

Federal e dos Municípios. Por ser expressão da verdade, firmo a presente 

DECLARAÇÃO.  

 

Porto Velho, ______ de ___________________ de ___________.  

 

______________________________________ 

DECLARANTE 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO NÃO POSSUI VÍNCULO COM OUTRO ESTÁGIO 

 

Eu _______________________________________________________, Infra-

assinado, portador(a) do RG nº __________________________, inscrito(a) no CPF 

sob o nº ______________________________, em cumprimento ao que determina os 

o edital do processo seletivo, DECLARO para todos os efeitos legais e sob pena de 

responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente, que 

NÃO POSSUO VÍNCULO COM OUTRO ESTÁGIO no setor privado ou na 

Administração Pública Direta, Indireta, na suas subsidiárias, bem como em qualquer 

sociedade controlada pelo Poder Público, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados do Distrito Federal e dos Municípios. Por ser expressão da verdade, firmo a 

presente DECLARAÇÃO.  

 

Porto Velho, ______ de ___________________ de ___________.  

 

______________________________________ 

DECLARANTE 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO NÃO POSSUI PARENTESCO 

 

Eu _______________________________________________________, Infra-

assinado, portador(a) do RG nº __________________________, inscrito(a) no CPF 

sob o nº ______________________________, em cumprimento ao que determina os 

o edital do processo seletivo, DECLARO para todos os efeitos legais e sob pena de 

responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente, que 

NÃO POSSUO parentesco com membros ou servidores do CAU/RO. Por ser 

expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.  

 

Porto Velho, ______ de ___________________ de ___________.  

 

______________________________________ 

DECLARANTE 
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ANEXO IV 

(Caso seja declarante de imposto de renda, apresentar a declaração anual enviada 

para Receita Federal, caso contrário entregar a declaração de isenção abaixo). 

 

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENSA DE PESSOA 

FÍSICA 

 

Eu, ___________________________________________________, portador do CPF 

nº ___________________, RG nº _________________, residente na 

___________________________________________________________ 

________________________________________________, declaro que SOU 

ISENTO DE DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA, 

conforme regulamento da Receita Federal do Brasil. Pois no ano anterior não obtive 

rendimento provindos de trabalho assalariado, proventos de aposentadorias, pensões, 

aluguéis ou atividades rurais suficientes para declarar IRPF neste ano, e não me 

enquadro nos demais casos que obrigam a entrega da Declaração Anual de Imposto 

de Renda de Pessoa Física. Declaro ainda estar ciente de que as informações que 

estou prestando são de minha inteira responsabilidade e que, no caso de declaração 

falsa, estarei sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no 

parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979 e Artigos 

171 e 299 do Código Penal.  

 

Porto Velho, ______ de ___________________ de ___________.  

 

 

______________________________________ 

DECLARANTE 

 

 


