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 RETIFICAÇÃO 01 -  EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO Nº 

001/2021 - CAU-RO  

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA - CAU/RO torna 

pública a realização do Processo Seletivo para preenchimento de vaga e formação de 

cadastro de reserva para estágio remunerado na sede deste Conselho, nos termos da 

Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, e da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 02, 

de 24 de junho de 2016.   

 

RETIFICA o edital: 

 

Onde se Lê: 

 

2.2 É requisito para a inscrição o candidato estar regularmente matriculado no 

curso superior da respectiva vaga ou cadastro reserva pretendido. E, se aprovado, 

no ato de assinatura do termo de compromisso (nomeação e posse), o candidato 

deverá estar cursando do 5º ao 8º período do curso superior (bacharelado), em 

instituições de ensino superiores oficialmente reconhecidas. 

 

Leia-se: 

2.2 É requisito para a inscrição o candidato estar regularmente matriculado no 

curso superior da respectiva vaga ou cadastro reserva pretendido. E, se aprovado, 

no ato de assinatura do termo de compromisso (nomeação e posse), o candidato 

deverá estar cursando do 2º ao 8º período do curso superior (bacharelado), em 

instituições de ensino superiores oficialmente reconhecidas. 

 

Onde se Lê: 

 

4.1.2 Serão selecionados no máximo 10 currículos para a fase seguinte. 

 

Leia-se: 

4.1.2. Serão selecionados no máximo 10 currículos por cargo, para a fase seguinte. 

4.1.3. A nota de análise curricular será de 0 a 10, sendo desclassificados aqueles que 

obtiverem nota inferior a 07. 
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Onde se Lê: 

 
ANEXO II – CRONOGRAMA  

  

Inscrições  03/11/2021 A 10/11/2021  

Divulgação das inscrições deferidas  11/11/2021  

Divulgação do resultado da análise 

curricular. 
16/11/2021  

Divulgação da data da entrevista. 16/11/2021  

Divulgação do resultado final. 18/11/2021  

 

 

Leia-se: 

 
ANEXO II – CRONOGRAMA  

 

  

Inscrições  03/11/2021 A 10/11/2021  

Divulgação das inscrições deferidas  11/11/2021  

Divulgação do resultado da análise 

curricular. 
17/11/2021 

Divulgação da data da entrevista. 19/11/2021  

Divulgação do resultado final. 26/11/2021  

 

 


