
 

CONCURSO DE IDEIAS E PRÁTICAS: CIDADE, MORADIA E SAÚDE 
 

1. OBJETIVO  

1.1 Com o objetivo de promover a Assistência Técnica em Habitação de 
Interesse Social - ATHIS como estratégia para o enfrentamento à 
pandemia do novo Coronavírus, o CONCURSO DE IDEIAS E 
PRÁTICAS: CIDADE, MORADIA E SAÚDE, doravante denominado 
CONCURSO, será instituído pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Rio de Janeiro (CAU/RJ), que selecionará até dez trabalhos 
escolhidos dentre as duas categorias previstas neste edital. 

1.2. O CONCURSO visa reconhecer e divulgar boas práticas utilizadas 
no enfrentamento do novo Coronavírus, considerando abordagens que 
ampliem o acesso aos direitos sociais de cidadania e, ainda, a potência 
da efetiva participação da população no cenário de transformação e 
garantia desses direitos. São objetos deste edital os relatos de 
experiências executadas ou projetos formulados por organizações da 
sociedade civil que apresentem contribuições ao cenário de crise da 
pandemia no Estado do Rio de Janeiro por meio de ideias e práticas que 
auxiliem a garantia ao direito à moradia digna e à saúde.  

1.3. São consideradas “experiências” as atividades já realizadas no 
período definido no item 2.3 e “projetos”, as atividades em elaboração na 
data de disponibilização do Edital. Para fins deste CONCURSO, 
“experiências” e “projetos” serão denominadas exclusivamente 
“trabalhos”. 

1.4. O CAU-RJ irá divulgar e disponibilizar os trabalhos vencedores em 
seus canais de comunicação, visando que os trabalhos selecionados 
possam vir a ser implementados e/ou replicados e/ou multiplicados por 
agentes governamentais, não governamentais, sociedade civil, setor 
privado, movimentos sociais, comunidades organizadas dos territórios 
vulneráveis sócio-sanitariamente (favelas, periferias, loteamentos 
irregulares), operadores do direito e outros, caso haja interesse destes.  

1.5. A disponibilização dos trabalhos vencedores não implicará em 
nenhuma obrigação para o CAU/RJ quanto à implementação dos 
trabalhos. 

 



 
 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1. As inscrições para o CONCURSO são abertas a todas as 
organizações que desejem apresentar seus trabalhos, nos termos e 
condições deste Edital.  

2.2. A organização candidata deve indicar endereço de correspondência 
no estado do Rio de Janeiro.  

2.3. Serão aceitos trabalhos realizados no Estado do Rio de Janeiro 
desde o ano de 2010 ou em elaboração. 

2.4. Serão aceitos apenas trabalhos de organizações, grupos e coletivos 
sem fins lucrativos, mesmo que ainda não plenamente formalizadas. 

2.5. As organizações candidatas não podem possuir dirigentes que 
sejam empregados ou dirigentes do CAU/BR ou dos CAU/UF, bem 
como seus cônjuges, companheiros e parentes em linha reta até 
segundo grau, e que não incorram em quaisquer das vedações previstas 
no art. 39 da Lei nº 13.019/14, nem podem possuir nenhum vínculo de 
qualquer espécie com políticos, candidatos e partidos políticos.  

3. PRAZOS  

3.1 O Edital do CONCURSO será publicado no site do CAU/RJ no dia 1° 
de julho de 2020.  

3.2. O período para esclarecimentos de dúvidas sobre o edital será de 
18h do dia 1° de julho de 2020 até as 17h do dia 17 de julho de 2020 
através do e-mail cathis@caurj.gov.br. As dúvidas e respostas 
pertinentes serão publicadas no site do CAU/RJ. 

3.3. Os prazos de inscrição e de envio dos trabalhos terão início às 9h 
do dia 1° de julho de 2020, encerrando-se às 17h do dia 27 de julho de 
2020, impreterivelmente.  

3.4. O julgamento dos trabalhos apresentados será realizado entre os 
dias 28 de julho de 2020 e 3 de agosto de 2020.  

3.5. A lista dos trabalhos selecionados para concorrer às premiações 
será publicada no site eletrônico do CAU/RJ no dia 4 de agosto de 
2020.  

 



 
4. RECURSO  

4.1. O prazo para interposição de recurso da decisão da Comissão 
Julgadora que selecionou os trabalhos, que deverá ser dirigido a ela 
através do e-mail cathis@caurj.gov.br, será de 9h às 17 horas do dia 5 
de agosto de 2020.  

4.2. A Comissão Julgadora e o Presidente, uma vez recebidos os 
recursos, deverão prolatar sua decisão, dando-lhe publicidade no dia 10 
de agosto de 2020. 

5.HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO  

5.1. A homologação do resultado do CONCURSO ocorrerá no dia 11 de 
agosto de 2020.  

5.2. O pagamento das premiações ocorrerá até o dia 21 de agosto de 
2020. 

6. CATEGORIAS  

6.1. As categorias nas quais poderão ser inscritos os trabalhos para o 
CONCURSO são:  

6.1.1. Defesa da Moradia como promoção de saúde; 

Trabalhos que visem a qualificação do espaço da habitação de interesse 
social como mecanismo de promoção de saúde. Esse campo de atuação 
deve ser tratado e apresentado como um problema coletivo (ainda que 
sejam propostas soluções individuais). 

6.1.2. Defesa do Território como promoção de saúde e bem-estar social; 

Trabalhos que abordem políticas de gestão dos territórios vulneráveis 
sócio-econômica-sanitariamente que visem a garantia do direito à cidade, 
à moradia e à saúde de forma plena, através, dentre outras possibilidades, 
a difusão e o acesso à informação; a mobilização comunitária solidária; a 
implementação de soluções emergenciais com impacto sobre indicadores 
de saúde, dentre outros vetores de qualificação do bem estar social 
coletivo.  

7. INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO 

7.1. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através do site do 
CAU/RJ. 



 
7.2. O preenchimento do formulário com o relato dos trabalhos deverá 
ser feito no ato da inscrição, por meio digital, através do site 
https://www.caurj.gov.br/concursocidademoradiasaude/.  

7.3. Cada organização poderá submeter apenas um trabalho e poderá 
ser premiada apenas uma única vez. 

7.4. Conjuntamente com o envio do relato dos trabalhos, poderão ser 
enviadas fotos, pranchas e uma carta de recomendação com os 
respectivos contatos das pessoas/organizações que possam dar 
referências sobre a organização. 

8. COMISSÃO JULGADORA  

8.1. A Comissão Julgadora do CONCURSO será a Comissão 
Temporária de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - 
CATHIS do CAU/RJ.  

9. JULGAMENTO  

9.1. Os arquivos enviados, serão reunidos pela Secretaria da Mesa do 
CAU/RJ para entrega à Comissão Julgadora para abertura e início da 
atividade julgadora, devendo registrar-se ata da reunião.  

9.2 A Comissão Julgadora deverá, inicialmente, estabelecer a 
metodologia de seleção e avaliação do relato dos trabalhos que serão 
transcritos na Ata de Julgamento.  

9.3. Os critérios de avaliação serão:  

9.3.1. Atendimento às demandas sociais claramente identificado;  

9.3.2. Metodologia de trabalho; 

9.3.3. Protagonismo popular na formulação e/ou execução ; 

9.3.4. Inserção espacial nos territórios de maior vulnerabilidade aos 
impactos da pandemia do novo Coronavírus; 

9.3.5. Efetividade no combate aos impactos sociais da pandemia do novo 
Coronavírus; 

9.3.6. Potencial de replicabilidade por agentes locais ou gestores públicos; 

9.3.7. Clareza e coerência no trabalho;  

https://www.caurj.gov.br/concursocidademoradiasaude/


 
9.4. A Comissão Julgadora, ao final dos trabalhos, redigirá Ata de 
Julgamento dos trabalhos de cada Categoria, indicando os trabalhos 
selecionados.  

9.5 No caso de não haver sido classificado pela Comissão Julgadora 
nenhum trabalho para uma categoria, esta ficará sem premiação. 

 

10. PREMIAÇÕES  

10.1. Valores brutos da premiação: (dos valores indicados serão 
deduzidos os impostos cabíveis). 

10.2. As experiências selecionadas de cada categoria receberão valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

10.3. Os pagamentos das premiações serão realizados em dinheiro, no 
prazo estabelecido no item 5.2, por meio de depósito bancário em até 
dez dias do resultado do CONCURSO, em conta apresentada pela 
organização.  

10.4. Caso a organização não esteja plenamente formalizada, conforme 
descrito no item 2.4, o pagamento será feito mediante depósito em conta 
corrente de pessoa física indicada pela organização. 

10.5. Os comprovantes de depósito servirão como comprovação de 
entrega dos prêmios, sendo certo que o valor depositado será líquido, 
deduzidos os tributos incidentes. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1. As organizações candidatas inscritas no CONCURSO deverão 
expressar sua concordância em permitir a publicação das imagens e 
conteúdo de seus trabalhos inscritos, premiados ou não, em quaisquer 
meios de comunicação do CAU/RJ, atribuída a devida autoria. 

11.2. Com a efetivação da inscrição no CONCURSO, as participantes 
autorizam, sem nenhum ônus, a utilização do nome, imagem, voz e 
cedem os direitos de reprodução dos trabalhos enviados, integralmente, 
para fins de divulgação nos meios de comunicação do CAU/RJ. 

11.3. Os autores dos trabalhos igualmente devem dar anuência a 
eventual replicação dos mesmos por terceiros, com ou sem adaptações 
às realidades específicas. Tais replicações não deverão ter nenhuma 



 
motivação de obter lucro por parte dos terceiros que replicarem os 
trabalhos. Em nenhuma hipótese, caberá aos autores dos trabalhos o 
direito de recebimento de quaisquer valores a serem pagos pelo 
CAU/RJ. 

11.3. A critério da CATHIS, poderá haver prorrogação do prazo das 
inscrições, bem como de qualquer outro prazo indicado neste edital.  

11.4. A inscrição no CONCURSO implica na concordância das 
concorrentes com os termos deste Regulamento.  

11.5. A inscrição no CONCURSO implica no compromisso dos 
concorrentes em investir o valor da premiação em ações de combate ao 
novo Coronavírus, visando a mitigação de seus impactos sociais e 
sanitários e a enviar os registros destas ações ao CAU/RJ para posterior 
publicação. 

11.6. Os casos omissos deste Regulamento serão dirimidos pela 
CATHIS e divulgados no site do CAU/RJ. 

 

 
 

Rio de Janeiro, 1° de julho de 2020.  
 
 


