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6.1.1. INCRIÇÕES

Início das Inscrições: às 00h01min do dia 30/09/2020 (horário de Brasília).
Encerramento das Inscrições: às 23h59min do dia 15/10/2020 (horário de Brasília). Prorrogado 
até às 23h59min do dia 29/10/2020 (horário de Brasília)

OK

7.4. Poderá participar do processo seletivo Pessoa Jurídica (PJ) registrada no CAU:

7.4.1. Carteira de identidade profissional ou Cédula de Identidade - Registro Geral de 
Identificação Civil (RG), bem como a prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) dos representantes legais da PJ;

OK

7.4.2. Certidões de Registro e Quitação – CRQ, emitidas pelo CAU, da Pessoa Jurídica e da
Pessoa Física do responsável técnico;

OK

7.4.3. Comprovante de endereço da pessoa jurídica; OK

7.4.4. Comprovante de endereço do representante legal da pessoa jurídica; OK

7.4.5. Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, OK

7.4.6. Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa 
jurídica, se for o caso;

OK

7.4.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); OK

7.4.8. Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal da sede da referida Pessoa
Jurídica;

OK

7.4.9.1. Certidão negativa de débitos relativa aos tributos e contribuições federais e
à dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;

OK

7.4.9.2. Certidão negativa de débitos relativa às contribuições previdenciárias e às
de terceiros, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;

OK

7.4.9.3. Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal;

OK

7.4.9.4. Certidões negativas de tributos estaduais e municipais, ou, em se tratando
de contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão
competente do Estado e do Município;

OK

7.4.9.5. Certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida pelo órgão competente
da Justiça do Trabalho;

OK

7.4.9.6. Declaração de que atende o art. 7º, inciso XXXIII da constituição, conforme
modelo aprovado pelo Decreto nº 4358, de 2002.

OK


