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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EM EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

EDITAL No 2 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2021 – CAU-MS – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES E 
ALTERAÇÃO DA DATA DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS 

 
Na presente data de 16 de setembro 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 prorrogação do período de inscrições e a mudança na data prevista para 
a realização das provas objetivas e discursivas do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro 
de reserva em empregos de nível médio e superior do CAU/MS. 
1. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico http://www.iades.com.br até 
o dia 24 de outubro de 2021. 
2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 26 de outubro de 2021. 
3. Em nenhuma hipótese, o IADES processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 26 de outubro 
de 2021. 
4. Para concorrer às vagas destinadas para as pessoas com deficiência, o candidato deverá enviar até o dia 25 de 
outubro de 2021, via SEDEX, para o IADES – Concurso Público CAU-MS, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II 
- Brasília (DF), os documentos relacionados no subitem 6.5 do Edital Normativo. 
5. A listagem com a análise preliminar dos pedidos para concorrer às vagas para pessoas com deficiência será divulgada 
na data provável de 29 de outubro de 2021. 
6. A listagem com a relação dos candidatos que se declararam negros ou pardos será divulgada na data provável de 
29 de outubro de 2021. 
7. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá encaminhar, até o dia 25 
de outubro de 2021, via SEDEX, para o IADES – Concurso Público CAU-MS, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará 
II - Brasília (DF), a documentação indicada no item 8 do Edital Normativo. 
8. A listagem com a análise preliminar dos pedidos de atendimento especial será divulgada na data provável de 29 de 
outubro de 2021. 
9. O IADES disponibilizará o comprovante definitivo de inscrição na data provável de 8 de novembro de 2021. O 
comprovante poderá ser retirado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 
10. As provas serão aplicadas na data provável de 14 de novembro 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. Em virtude das alterações acima descritas, ficam alterados os seguintes itens no Cronograma de Atividades (Anexo 
V do Edital Normativo): 
 

Item Atividade Período 

2 Período de inscrição no concurso público 
29 de julho a 24 de 

outubro de 2021 

4 
Período para as solicitações de concorrer para às vagas específicas para 
negros e pardos e para pessoas com deficiência 

29 de julho a 25 de 
outubro de 2021 

5 
Período para as solicitações de atendimento especial no dia de aplicação 
das provas 

29 de agosto a 25 de 
outubro de 2021 

9 Último dia para o pagamento da taxa de inscrição. 26 de outubro de 2021 
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10 
Divulgação dos resultados preliminares dos pedidos de atendimento 
especial, para concorrer às vagas para pessoas com deficiência e para 
concorrer às vagas para negros e pardos. 

29 de outubro de 2021 

11 
Período para interposição de recursos dos resultados preliminares dos 
pedidos de atendimento especial, para concorrer às vagas para pessoas 
com deficiência e para concorrer às vagas para negros e pardos 

1 a 3 de novembro de 
2021 

12 
Divulgação dos resultados finais dos pedidos de atendimento especial, 
para concorrer às vagas para pessoas com deficiência e para concorrer às 
vagas para negros e pardos 

5 de novembro de 2021 

13 
Disponibilização do comprovante definitivo de inscrição e divulgação dos 
locais de prova para todos os empregos 

8 de novembro de 2021 

14 Dia de aplicação das provas objetivas e discursivas 
14 de novembro de 

2021 

15 
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas, após as 22 
horas  

14 de novembro de 
2021 

16 
Período para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares das 
provas objetivas 

16 e 17 de novembro de 
2021 

17 Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas 
30 de novembro de 

2021 

18 Divulgação dos gabaritos definitivos das provas objetivas 
30 de novembro de 

2021 

19 
Período de interposição de recursos contra o resultado preliminar das 
provas objetivas 

1 e 2 de dezembro de 
2021 

20 
Divulgação do resultado final das provas objetivas e convocação para a 
avaliação das provas discursivas 

7 de dezembro de 2021 

21 Divulgação dos resultados preliminares das provas discursivas 
10 de dezembro de 

2021 

22 
Período de interposição de recursos contra o resultado preliminar das 
provas discursivas 

13 e 14 de dezembro de 
2021 

23 
Resultado final da prova discursiva e convocação para a entrega da 
documentação relativa à avaliação curricular e de experiência profissional 

29 de dezembro de 
2021 

24 
Convocação para a avaliação multiprofissional dos candidatos com 
deficiência e para a sessão de heteroidentificação dos candidatos negros e 
pardos 

3 de janeiro de 2022 

25 
Período de entrega da documentação para a avaliação curricular e de 
experiência profissional 

4 e 5 de janeiro de 2022 

26 
Realização da avaliação multiprofissional dos candidatos com deficiência e 
da sessão de heteroidentificação dos candidatos negros e pardos 

14 e 15 de janeiro de 
2022 

27 
Divulgação dos resultados preliminares da avaliação multiprofissional dos 
candidatos com deficiência e da sessão de heteroidentificação dos 
candidatos negros e pardos 

18 de janeiro de 2022 

28 
Período para a interposição de recursos contra os resultados preliminares 
da avaliação multiprofissional dos candidatos com deficiência e da sessão 
de heteroidentificação dos candidatos negros e pardos 
 
 
 

19 e 20 de janeiro de 
2022 
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29 
Divulgação do resultado preliminar da avaliação curricular e de experiência 
profissional 

14 de janeiro de 2022 

30 
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da 
avaliação curricular e de experiência profissional 

17 e 18 de janeiro de 
2022 

31 
Divulgação dos resultados finais da avaliação multiprofissional dos 
candidatos com deficiência e da sessão de heteroidentificação dos 
candidatos negros e pardos 

24 de janeiro de 2022 

32 
Divulgação do resultado final da avaliação curricular e de experiência 
profissional 

24 de janeiro de 2022 

33 Divulgação do resultado final do concurso público 24 de janeiro de 2022 

34 Homologação do concurso público 27 de janeiro de 2022 

 

 
JOÃO AUGUSTO ALBUQUERQUE SOARES 

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


