
 

 

 

 

EDITAL ATHIS 001/2021 

Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental do CAU-PI – CPUA-CAU/PI 

 

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO PRELIMINAR. 

 

A Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental do CAU-PI – CPUA-CAU/PI, após reunião 

realizada no dia 09/12/2021, vem encaminhar a V.S. o resultado preliminar de verificação de 

requisitos para inscrição e avaliação para a seleção destinada a realização de projetos técnicos de 

arquitetura na modalidade de assistência técnica para habitação de interesse social em Teresina: 

 

Inscrição deferida – cumprimento dos requisitos do edital para inscrição: 

Nome/CPF ou CNPJ 

Ambiência Arquitetura e LTDA – EPP – CNPJ 09.347.358/0001-60; 

Ana Lúcia Alves do Nascimento Odorico – CPF 876.141.203-10; 

Ricardo Dias Interiores E Arquitetura LTDA – CNPJ 04.965.775/0001-52; 

Juliana Martins de Oliveira – CPF 059.325.103-23; 

Cintia Nogueira de Carvalho – CPF 033.156.673-73; 

Cintia Maria Duarte Amorim – CPF 066.853.463-02. 

 

Inscrição indeferida – não cumpriam os requisitos do edital para inscrição:  

Nome/CPF ou CNPJ/Motivo: 

 

Marina Brito de Oliveira Marques – CPF 054.230.843-69: Não apresentou: 

Documento de identidade oficial com foto; não apresentou: Comprovante de 

residência pessoal ou de escritório ou local para atendimento aos moradores 

contemplados pelo ATHIS; 

 

Isadora Leal da Costa Moreira – CPF 044.121.313-86: Não apresentou comprovante 

de residência pessoal ou de escritório ou local para atendimento aos moradores 

contemplados pelo ATHIS; 

 

Conforme o Edital 01/2021, consideram-se classificados para o credenciamento, os três 

primeiros colocados, considerando ordem decrescente de pontuação (1º, 2º, 3º), ficando os 

demais no cadastro de reserva, até o limite de três, na presente ordem: 

 

Classificação/Nome/CPF ou CNPJ/pontuação: 

 

1º Ricardo Dias Interiores E Arquitetura LTDA – CNPJ 04.965.775/0001-52: 4,50 (classificado); 

2º Juliana Martins de Oliveira – CPF 059.325.103-23: 4,00 (classificado); 

3º Laís Nunes de Araújo Costa Moura – CPF 007.283.323-88: 1,75 (classificado);  

4º Ana Lúcia Alves do Nascimento Odorico – CPF 876.141.203-10: 0,90 (cadastro de reserva); 

5º Cintia Nogueira de Carvalho – CPF 033.156.673-73: 0,60 (cadastro de reserva); 

 



 

 

 

Não pontuaram os seguintes candidatos em razão de não terem apresentados documentos de 

comprovação para avaliação ou não apresentaram documentos compatíveis com o edital, sendo 

considerados desclassificados: 

 

Ambiência Arquitetura e LTDA – EPP – CNPJ 09.347.358/0001-60 (documentação 

apresentada não correspondem às exigências do edital, não havendo comprovação de 

atividades de projeto residencial ou de projeto de habitação social) 

 

Cintia Maria Duarte Amorim – CPF 066.853.463-02 (somente apresentou currículo, sem 

comprovação de atividades); 

 

Conforme os termos do Edital, os interessados poderão interpor recurso sobre o resultado 

da habilitação/inscrição ou avaliação, dentro do seguinte prazo: 13/12/2021 a 

17/12/2021. O recurso deve ser dirigido ao Presidente do CAU/PI, através do e-mail: 

atendimento@caupi.gov.br, com indicação dos motivos e fundamentos para a reforma da 

decisão da Comissão. 

 

Teresina – PI, 09 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Patrícia Mendes dos Santos  

Coordenadora 
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