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as medidas cabíveis, caso necessário.

Diz o ofício:

…

“Neste sentido, conforme anexo I do Edital, 

relativamente ao cargo de Arquiteto 

EspecialistaEspecialista em Arquitetura em Sistemas 

de Saúde e/ou Arquitetura Hospitalar, 

com carga horária de 30 horas 

semanais (6h/dia), foi estabelecido a 

remuneração no valor de R$ 1.875,18, 

bem abaixo da remuneração 

assegurada pela Lei n° 4.950-A/66.

SendoSendo assim, atualmente a remuneração 

para o profissional arquiteto e urbanista 

com labor de 6 (seis) horas diárias deve ser 

fixada no montante de R$ 7.272,00 (sete 

mil duzentos e setenta e dois reais).

Portanto, solicitamos a retificação da 

rremuneração do cargo de nível superior de 

Arquiteto Especialista em Arquitetura em 

Sistemas de Saúde e/ou Arquitetura 

Hospitalar constante no edital, de forma 

a restabelecer a legalidade do 

certame aos ditames legais 

ainda na esfera administrativa.”

  O CAU/RN recebeu denúncia a 

respeito da remuneração oferecida no 

pprocesso seletivo lançado pela Secretaria 

Estadual de Saúde. O Conselho informa 

que solicitou à SESAP, através de ofício, a 

retificação do valor salarial. E acompanhará 

o desenvolvimento desse edital, tomando

DESTAQUE DA SEMANA

Anuidade 2022

  O CAU Brasil aprovou a revisão da 

Resolução CAU/BR Nº 193, com novos 

descontos e mais prazos para pagamento 

da Anuidade do CAU, a partir deste mês.

  A política de descontos foi ampliada 

considerando as dificuldades econômicas 

e de trabalho que arquitetos e urbanistas 

e empresas do setor estão enfrentando 

durante a pandemia de covid-19. 

EsseEsse novo pacote de descontos e prazos 

tem entre seus objetivos reduzir as 

desigualdades existentes no mundo do 

trabalho e ampliar o acesso de jovens 

profissionais ao mercado formal.

Confira a tabela no site: www.caurn.gov.br

ROTINA DO CAU/RN

BOLETIM SICCAU

  Aos arquitetos e urbanistas,

Pedimos desculpas por mais 

esta instabilidade no SICCAU. Sabemos 

da urgência e da importância da emissão 

de documentos para o dia-a-dia 

dosdos profissionais.  Em 2021, o CAU 

Brasil montou uma força-tarefa 

com conselheiros, CAU/UF e 

funcionários para entender os gargalos do 

sistema.  Desse esforço, nasceu um 

projeto de modernização do SICCAU, 

que está em implementação 

emem 2022. Novas ferramentas de 

desempenho e monitoramento já foram 

contratadas, porém ainda em 

processo de implementação.

Neste momento, nossa prioridade é 

garantir a emissão do Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT). 

Para melhorar a performance do sistema, 

dobramos a capacidade de 

pprocessamento e de memória do SICCAU. 

Também vamos tirar do ar, de forma 

temporária, o módulo de pagamento 

da Anuidade do CAU 2022, para 

otimizar o seu desempenho.

Estamos trabalhando diuturnamente para 

restabelecer a normalidade dos serviços. 

OO acesso ao sistema de RRT e Certidões 

será otimizado nas próximas horas. 

Por meio de uma nova ferramenta de 

monitoramento de performance, nossa 

equipe está acompanhando em tempo real 

os acessos ao SICCAU.

CasoCaso tenha urgência em acessar serviços, 

entre em contato: Na internet: 

www.caubr.gov.br/atendimento

Ligação gratuita: 0800-883-0113

Ligação de celulares: 4007-2713
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