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PERGUNTAS E RESPOSTAS MARATONA EMAUS 2019 
 

DÚVIDAS RECEBIDAS VIA E-MAIL maratonaemaus@caurj.gov.br 
 
 

PERGUNTA: 

Qual a língua utilizada na prancha de entrega. As línguas são o português e o inglês ou somente o 

português? Pois percebi que o modelo de prancha fornecido possui duas cores diferentes na tipografia. 

RESPOSTA: 

As línguas do concurso são: português e inglês. 

 

PERGUNTA: 

Qual a quantidade máxima e mínima de prancha para a entrega? 

RESPOSTA: 

A quantidade máxima são duas pranchas por trabalho.  

 

PERGUNTA: 

Prezados, preciso imprimir o formulário para fazer a inscrição no Prêmio CAU/RJ + EMAU’S, mas não 

consigo acessar, nem achar no site. 

RESPOSTA: 

O formulário está disponível a partir de ontem (06/11/19) no site do CAU/RJ, pode ser acessado pelo 

Link: (https://www.caurj.gov.br/cau-rj-lanca-premio-para-acoes-de-athis-realizadas-por-escritorios-

modelo/) 

 

PERGUNTA: 

Quero imprimir a Certidão válida de Registro e Quitação para Pessoa Física, vou no link e também não 

consigo, preciso de ajuda para concretizar a inscrição. 

RESPOSTA: 

A Certidão de Registro e Quitação para Pessoa Física deverá ser emitida através do acesso ao seu 

ambiente profissional no SICCAU.  

 

PERGUNTA: 

Tem algum telefone que eu possa entrar em contato? 

RESPOSTA: 

Contatos do Atendimento do CAU/RJ – Tel.: (21) 3916-3925 / WhatsApp: (21) 96707-5207 

 

PERGUNTA:   

Quantos RRTs devem ser submetidos por projeto?  

RESPOSTA: 

A submissão ao Edital Maratona EMAUS é feita através de trabalhos. Cada trabalho deve ter o seu RRT 

SIMPLES para a atividade 5.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA do grupo 5 - Atividades Especiais, em nome do 

orientador do projeto. 

Segundo o item 2.4. cada Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU´S) poderá concorrer ao 

prêmio com até no máximo 03 (três) trabalhos.  
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PERGUNTA:   

Gostaria de saber se os termos devem ser preenchidos sempre pelo coordenador do EMAU ou pelo 

responsável técnico que emitirá a RRT do projeto. 

RESPOSTA: 

Os Termos devem ser preenchidos em nome do Coordenador do EMAU. 


