
ANEXO I - CRONOGRAMA – CONCURSO PÚBLICO – CAU/SP 

TODOS OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS OU DÚVIDAS SOBRE O EDITAL E SEUS ANEXOS DEVERÃO SER DIRECIONADAS AO 
FALE CONOSCO DISPONÍEL NO LINK: http://makiyama.net.br/Ckm/SuporteUsuario 

Itens 
Local de 

publicação 
Datas  

Publicação do Edital Site/DOU 26/10/2018 

Período de inscrição   26/10 a 18/11/2018 

Última data de pagamento – horário bancário   19/11/2018 

Período de envio de documentação de comprovação de deficiência   26/10 a 18/11/2018 

Período de solicitação de alterações cadastrais e alterações de cidade de prova   26/10 a 18/11/2018 

Período de solicitação de isenção de taxa   26 A 29/10/2018 

Publicação do resultado dos pedidos de isenção de taxa Site 31/10/2018 

Período de recursos - isenção de taxa   31/10 A 02/11/2018 

Publicação das respostas dos recursos - isenção de taxa Site 05/11/2018 

Período de pagamento para candidatos com pedido de isenção de taxa indeferida   31/10 A 19/11/2018 

Publicação das inscrições deferidas Site 26/11/2018 

Período aberto para recursos contra as inscrições deferidas e solicitações de 
devolução de taxa de acordo com capitulo VI 

  27,28,29/11/2018 

Período de análise dos recursos - inscrições deferidas e solicitações de devolução de 
taxa de acordo com capitulo VI. 

  30/11 a 02/12/2018 

Publicação das respostas dos recursos - inscrições deferidas e solicitações de 
devolução de taxa de acordo com capitulo VI 

Site 
05/12/2018 

Publicação da convocação/disponibilização do cartão de convocação com local para a 
prova para impressão. 

05/12/2018 

Último dia para solicitações de alterações de condição de concorrer as cotas de negro 
no fale conosco. Http://makiyama.net.br/ckm/suporteusuario 

  18/11/2018 

Data da prova   09/12/2018 

Publicação do gabarito preliminar Site 10/12/2018 

Período de abertura de recursos contra o gabarito preliminar   11,12,13/12/2018 

Publicação do gabarito oficial, resultado dos recursos e resultado preliminar Site 29/12/2018 

Publicação da lista de candidatos habilitados na prova objetiva, lista de candidatos que 
terão suas redações e estudos de caso corrigidos 

Site 29/12/2018 

Período aberto a recursos contra o resultado preliminar   02,03 e 04/01/2018 

Publicação da resposta dos recursos contra o resultado preliminar Site 10/01/2018 

Publicação dos resultados das correções das redações e estudos de caso Site 21/01/2018 

Período aberto a recursos contra o resultado das redações e estudos de caso   22,23,24/01/2018 

Publicação da resposta dos recursos contra o resultado das redações e estudos de 
caso Site 

31/01/2019 

Publicação do resultado final 02/02/2018 

Homologação Site/DOU 05/02/2019 

 


