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CHAMAMENTO No. 01/2019 

SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES PARA CAPACITAÇÃO EM ATHIS 

A Comissão Organizadora da III JATHIS – Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 

torna público o Chamamento Público no. 01/2019, para seleção de profissionais e estudantes das áreas de 

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Agronômica, Técnico em Edificações e Serviço Social, 

visando oferta de Capacitação em Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS). 

Essa capacitação faz parte do conjunto de atividades da JATHIS, uma iniciativa conjunta da Associação 

Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) e do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento 

do Distrito Federal (IAB/DF), promovida pelo Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do Distrito 

Federal (CEAU/DF) por meio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF). As ações 

serão realizadas em parceria entre as entidades membro do CEAU (ABAP-DF, ABEA, AeArq, CAU/DF, FENEA, 

IAB/DF e Sinarq-DF), Instituições de Ensino Superior (IES) do DF, o Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Distrito Federal (CREA/DF) e a Companhia de Habitação do Distrito Federal (CODHAB). A 

JATHIS está embasada na Lei n.º 11.888/2008, a qual “assegura às famílias de baixa renda assistência técnica 

pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social”. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Considerando-se a relevância da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) na 

garantia da qualidade do espaço urbano, salubridade e segurança das moradias, em especial das 

famílias de baixa renda, o CEAU – Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo vem 

desenvolvendo ações que contribuam no atendimento à grande parcela da população que não tem 

acesso a apoio profissional das diversas áreas correlatas, dentre as quais se destaca a JATHIS - 

Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social.   

1.2. A Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social é um evento no Distrito Federal 

que tem por objetivo incorporar e naturalizar as ações de ATHIS na atuação ordinária de 

profissionais ligados diretamente no planejamento e construção das cidades, desde a formação a 

nível de graduação até a formação continuada de profissionais em exercício. A JATHIS vem se 

efetivando como um dos principais eventos do país que influenciam na prática profissional e no 

papel social do arquiteto e urbanista, contribuindo com a promoção digna de moradias de interesse 

social e com a construção de cidades de forma mais justa. 

1.3. A JATHIS vem atuar em prol da sensibilização de diferentes categorias de estudantes e profissionais 

ao tema da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, elaborada como atividade de 
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extensão de ensino, com o objetivo prático de capacitar profissionais, em todos os níveis de 

formação, para lidar com as especificidades inerentes ao trabalho em ATHIS. 

1.4. Em 2017, a I JATHIS foi viabilizado com recursos do CAU/DF como iniciativa do Colégio de Entidades 

de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CEAU/DF), tendo como público alvo os cursos de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo e como objetivo primordial a sensibilização de estudantes, 

de professores e das IES do DF para aspectos profissionais e sociais da Assistência Técnica e as 

atividades de extensão universitária. A atividade promoveu a integração entre estudantes de 

diversas instituições de ensino sobre o tema, proporcionando um rico aprendizado com o apoio das 

equipes técnicas da CODHAB/DF. 

1.5. Em sua segunda edição, no ano de 2018, a II JATHIS selecionou profissionais formados em 

Arquitetura e Urbanismo para atuarem em equipes junto com os alunos, ampliando assim a 

capacidade de alcance da Jornada.  

1.6. Na terceira edição, a ser realizada entre 10 e 14 de setembro de 2019, a JATHIS irá envolver mais 

diretamente profissionais de diferentes áreas para atuação nas ações de assistência técnica. A 

JATHIS vem contando com participação de profissionais e estudantes parceiros das áreas não só de 

arquitetura, mas também de engenharia, técnico de edificações e serviço social, todos de 

fundamental importância para as ações que vem sendo desenvolvidas. Entendendo-se a 

necessidade de envolvimento desses profissionais em todo o processo de construção da JATHIS, a 

organização do evento optou por capacitar profissionais e estudantes que possam participar desde 

as etapas preparatórias da JATHIS até as etapas posteriores, de modo a atuarem de maneira mais 

ampla e consistente. 

1.7. Em suas duas primeiras edições, a JATHIS esteve focada em ações articuladas com o Programa de 

Melhorias Habitacionais da CODHAB. Este ano, além das ações voltadas para projetos de Melhorias 

Habitacionais, denominadas agora “Oficina de Melhorias Habitacionais” a JATHIS irá incorporar 

atividades vinculadas ao programa de Ações Urbanas Comunitárias, as quais comporão a “Oficina 

de Ações Urbanas”. As características de cada tipo de oficina serão detalhadas no item 2.  

 

2. TIPOS DE OFICINAS, AÇÕES E ATORES ENVOLVIDOS 

2.1. As atividades da III JATHIS serão divididas em duas oficinas: Oficinas de Melhorias Habitacionais e 

Oficinas de Ações Urbanas. A ampliação do escopo do evento se justifica, pois, apesar do maior 

enfoque do evento ser para as ações de melhorias nas condições de habitabilidade das moradias, é 

fundamental que se compreenda a relação do espaço interno das residências com o espaço urbano, 

do bairro e da cidade. 
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2.2. As atividades da JATHIS terão o envolvimento dos seguintes atores: 

I - Equipe de projeto CODHAB: arquitetos e estagiários que atuarão em todo o evento 

II - Equipe de projeto JATHIS: arquiteto, engenheiro civil, técnico edificações e estudantes 

voltados prioritariamente para Oficina de Melhorias Habitacionais 

III - Equipe Serviço Social: assistente social CODHAB + Assistentes sociais voluntários + 

estudantes  

IV - Equipe Ação Urbana: arquiteto, engenheiro agrônomo e estudantes voltados 

prioritariamente para Oficina de Melhorias Habitacionais 

V - Família: beneficiários 

2.3. A Oficina de Melhorias Habitacionais será voltada para projetos para reformas em casas em 

condição de insalubridade e/ou insegurança. A Oficina de Ações Urbanas visa transformar 

coletivamente espaços apropriados pela comunidade, por meio de mutirões em espaços públicos 

como praças e ruas. Os espaços são escolhidos na mesma área das casas que serão trabalhadas na 

Oficina de Melhorias Habitacionais.  

2.4. As oficinas serão realizadas em quatro etapas.  

2.4.1. Na ETAPA 1 (Atividades Preparatórias) são realizadas Atividades preparatórias para 

levantamento social das famílias a serem beneficiadas e desenvolvidas ações de caráter técnico 

que envolvem estudos prévios e contato da equipe de projeto com a família e comunidade a 

ser atendida.  

2.4.2. Na ETAPA 2 (Oficina JATHIS) são desenvolvidas as Oficinas da Jornada, incluindo: a) Melhorias: 

levantamento das casas, desenvolvimento de projeto de Estudo Preliminar e orçamento prévio; 

b) Ações Urbanas: Planejamento de ações de curto, médio e longo prazo e realização de 

mutirão para ação de curto prazo.  

2.4.3. Na ETAPA 03 (pós-JATHIS) serão realizadas: a) Melhorias: ações de avaliação e 

desenvolvimento dos projetos executivos, com retorno às casas para avaliação mais detalhada, 

culminando na entrega de projetos executivos com memorial e orçamento e Registros de 

Responsabilidade Técnica; b) Ações Urbanas: realização de mutirão para ação de médio prazo.  

2.4.4. Na ETAPA 04 (Finalização) serão realizadas ações conclusivas, que incluem: a) Melhorias 

habitacionais: encaminhados dos projetos para execução de obras pela CODHAB com apoio da 

equipe responsável; b) Ações Urbanas: Retorno à comunidade para acompanhamento e 

avaliação das ações desenvolvidas 

2.5. A participação da Equipe de Projeto da CODHAB, da Equipe de Serviço Social e da família beneficiada 

inclui todas as etapas. A Equipe de Projeto da JATHIS e Equipe Ações Urbanas participarão das 

etapas 2 a 4. 
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2.6. Os arquitetos selecionados neste edital para atuarem nas Oficinas e Melhorias Habitacionais 

deverão se comprometer a atuar como responsáveis técnicos dos projetos desenvolvidos por sua 

equipe, emitindo Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).  

2.6.1. É facultado o registro de responsabilidade técnica dos demais profissionais – engenheiros, 

assistentes sociais e técnicos. 

2.6.2. A coordenação da equipe junto aos estudantes, durante a III JATHIS, será compartilhada por 

todos os profissionais que compõem a equipe. 

 

3. DAS VAGAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Esse Chamamento Público destina-se ao preenchimento de vagas destinadas ao aperfeiçoamento 

técnico profissional, por meio de participação em atividades preparatórias e posteriores à Jornada 

acadêmica realizada no âmbito da III JATHIS. 

3.2. São pré-requisitos para participação de ESTUDANTES: 

I – Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior; 

II – Ter disponibilidade para participar das atividades previstas no item 6. 

III – Apresentar a documentação comprovatória, conforme o item 8, em período previsto no 

Cronograma. 

3.3. São pré-requisitos para participação para profissionais: 

I – Estar registrado em seu respectivo conselho de classe (CAU, CREA, CFESS, CFT) e em dia com as 

obrigações; 

II – Ter disponibilidade para participar das atividades previstas no item 6. 

III – Apresentar a documentação comprovatória, conforme o item 8, em período previsto no 

Cronograma. 

3.4. São critérios de classificação: 

I – Ser estudante ou formado por uma das instituições membro da Comissão Organizadora da III 

JATHIS; 

II – Ter envolvimento, por experiência profissional ou formação acadêmica, com a temática da 

Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social; 

III – Em caso de estudante, ter participado das Oficinas da JATHIS em edições anteriores; 

III – Em caso de profissionais, ser docente em área correlata. 

3.5. Os candidatos que atenderem aos pré-requisitos serão classificados a partir dos critérios indicados 

no item 3.4, sendo convocados conforme a disponibilidade de vagas. 

3.6. Para a Oficina de Melhorias Habitacionais serão ofertadas 45 vagas para profissionais e 23 vagas 

para estudantes.  
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3.6.1. Os profissionais e estudantes selecionados deverão participar de Oficinas durante os meses de 

agosto a dezembro de 2019, conforme cronograma. 

3.6.2.  É obrigatória a participação dos profissionais e estudantes selecionados neste chamamento 

na III JATHIS, realizada entre 10 e 14 de dezembro de 2019. 

3.6.3. A ausência não justificada em alguma das Oficinas Preparatórias poderá acarretar o 

desligamento da capacitação, com convocação do próximo classificado. 

3.7. Para a Oficina de Ações Urbanas serão ofertadas 12 vagas para profissionais e 10 vagas para 

estudantes.  

3.7.1. Os profissionais e estudantes selecionados deverão participar de Oficinas durante os meses de 

agosto a dezembro de 2019, conforme cronograma abaixo. 

3.7.2.  É obrigatória a participação dos profissionais e estudantes selecionados neste chamamento 

na III JATHIS, realizada entre 10 e 14 de dezembro de 2019. 

3.7.3. A ausência não justificada em alguma das Oficinas Preparatórias poderá acarretar o 

desligamento da capacitação, com convocação do próximo classificado. 

3.8. A distribuição de vagas por Oficina e tipo de participante está apresentada na tabela a seguir. Em 

caso de não preenchimento das vagas poderá ser realizado remanejamento das mesmas para outra 

categoria de participação. 

Tipo Descrição 

Vagas 

TOTAL Oficina de 
Melhorias 

Habitacionais 

Oficina Ações 
Urbanas 

Estudante 

Estudante de Arquitetura e Urbanismo  10 2 

33 

Estudante de Engenharia Civil 5 2 
Estudante de Técnico em Edificações 5 2 

Estudante de Serviço Social 3 2 
Estudante de Engenharia Agronômica - 2 

Total 23 10 

Profissional 

Arquiteto e Urbanista 20 2 

57 

Engenheiro Civil 10 2 
Engenheiro Agrônomo - 4 

Assistente Social 5 2 
Técnico em Edificações 10 2 

Total 45 12 
Total geral 68 22 90 

4. Das inscrições 

4.1. A Ficha de Inscrição deverá ser preenchida online no endereço 

https://forms.gle/1ECPi4xt6PPEMeKBA , até as 23h59 do dia 28/07/2019. 

4.2. A confirmação de inscrição está condicionada à entrega da documentação prevista no item 8. 

https://forms.gle/1ECPi4xt6PPEMeKBA


 

 
Pág. 6 de 9 

5. CRONOGRAMA 

 ATIVIDADE DATA 
PUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO 23/07/2019 
PRAZO PARA INSCRIÇÃO 23/07 a 28/07/2019 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 29/07/2019 
PRAZO PARA RECURSOS 30 a 31/07/2019 
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES 01 e 02/08/2019 

SEGUNDA CHAMADA 05/08/2019 
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA SEGUNDA 
CHAMADA 

06 e 07/08/2019 

PERÍODO DE CAPACITAÇÃO 10/08 a 14/12/2019, conforme programação 
detalhada no item 6. 

 

6. PERÍODO E LOCAL DAS ATIVIDADES 

6.1. A comunidade a ser atendida na III JATHIS é a Estrutural, por meio do Posto de Assistência Técnica 

da CODHAB na Estrutural. As atividades serão desenvolvidas na comunidade e em espaços de 

entidades parceiras. 

6.2. As atividades de capacitação para os profissionais selecionados neste chamamento ocorrerão entre 

agosto e dezembro de 2019. 

6.2.1. As Oficinas Preparatórias serão realizadas em encontros aos sábados pela manhã ou sextas à 

noite.  

6.2.2. As atividades da III JATHIS serão realizadas nos dias 10 a 14 de setembro de 2019, sendo dias 

10 a 13 (terça a sexta) à tarde e noite; e 14 (sábado) pela manhã. 

6.2.3. As Oficinas pós-JATHIS serão realizadas em um ou mais dias e horários, a serem agendados 

com as equipes de trabalho. 

6.3. O cronograma de atividades para as oficinas e local de realização está indicado a seguir. 

OFICINA DATA LOCAL 
Oficina Preparatória 1:  Apresentação sobre a 
comunidade e as famílias a serem atendidas 

10 de agosto de 2019 IAB/DF – SGAS 
Quadra 603 

Oficina Preparatória 2: Capacitação em Orçamento 17 de agosto de 2019 IAB/DF – SGAS 
Quadra 603 

Oficina Preparatória 3: Visita às casas e espaços públicos 24 de agosto de 2019 Estrutural 
Oficina Preparatória 4: Planejamento das Oficinas; 
Composição das equipes 

31 de agosto de 2019 IAB/DF – SGAS 
Quadra 603 

Oficina Preparatória 5: Conversa com a comunidade 06 de agosto de 2019 Estrutural 
III JATHIS: Oficinas JATHIS 10 a 13 de setembro de 

2019 
CREA/DF – SGAS 
Quadra 901 

Ação urbana – curto prazo 14 de setembro  de 2019 Estrutural 
Ação urbana – médio prazo 21 de setembro  de 2019 Estrutural 
Oficinas Pós JATHIS 1: alinhamento Equipes JATHIS + 
CODHAB 

23 a 29 Setembro 2019 CODHAB – SCS 
Quadra 06 
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Oficina Pós-JATHIS 2: apresentação dos projetos às 
famílias 

30 Setembro a 13 
Outubro 2019 

Estrutural 

Oficina Pós-JATHIS 2: Ajustes de projeto e orçamento 14 a 27 Outubro 2019 CODHAB – SCS 
Quadra 06 

Entrega preliminar dos projetos executivos 28 Outubro a 03 
Novembro 2019 

CODHAB – SCS 
Quadra 06 

Orientações para ajustes finais do projeto 18 a 24 Novembro 2019 CODHAB – SCS 
Quadra 06 

Oficina Pós-JATHIS 3: Apresentação das propostas finais 
às famílias 

25 Novembro a 08 
Dezembro 2019 

Estrutural 

Ação urbana – longo prazo 07 de dezembro  de 
2019 

Estrutural 

Entrega dos produtos finais: Projeto, Memoriais, 
Orçamento e RRT 

08 a 14 Dezembro 2019 Estrutural 

 

 Atividades comuns Oficinas Melhorias Habitacionais e Ações Urbanas 

 Atividades Oficina Melhorias Habitacionais 

 Atividades Oficina Ações Urbanas 

 

7. DA SELEÇÃO 

7.1. Os candidatos classificados e selecionados serão comunicados via e-mail, sendo informados do local 

e horário da entrega dos documentos e assinatura do Termo de Compromisso.  

7.2. Em caso de desistência ou não validação da primeira chamada de inscrições, os candidatos 

classificados que não forem selecionados poderão ser convocados em segunda chamada. 

7.3. Os resultados da seleção serão divulgados no site da JATHIS: http://brasilia.jathis.org.br e nas redes 

sociais, considerando as datas previstas no cronograma. 

 

8. DOCUMENTAÇÃO 

8.1. A validação das inscrições será realizada mediante a entrega da seguinte documentação indicada a 

seguir. 

I – Para ESTUDANTES, apresentar: 

a) Cópia de documento de identificação com foto, válido em todo território nacional, e cópia do 

CPF; 

b) Cópia de documento comprovatório matrícula na instituição de ensino e curso indicados na 

inscrição. 

II – Para ARQUITETOS e URBANISTAS, apresentar: 

a) Cópia de documento de identificação com foto, válido em todo território nacional, e cópia do 

CPF; 

b) Cópia da carteira do Registro CAU; 

http://brasilia.jathis.org.br/
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c) No caso de docentes, cópia da carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço na 

instituição de ensino; 

d) Declaração de Nada Consta Ético-Profissional junto ao CAU, disponível no Sistema de 

Informação e Comunicação do CAU – SICCAU; 

e) Certidão de Registro de Quitação junto ao CAU, disponível no SICCAU. 

III – Para ENGENHEIROS, ASSISTENTES SOCIAIS e TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, apresentar: 

c) Cópia de documento de identificação com foto, válido em todo território nacional, e cópia do 

CPF; 

d) Cópia de documento comprovatório de inscrição e situação regular no respectivo conselho de 

classe (CAU, CREA, CFESS, CFT); 

e) No caso de docentes, cópia da carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço na 

instituição de ensino. 

 

9. CERTIFICADOS 

9.1. Farão jus ao certificado participação na Capacitação os profissionais e estudantes que participarem 

de 75% das Oficinas Preparatórias (agosto e setembro) e Oficinas Pós-JATHIS (setembro a 

dezembro); e 100% das atividades da III JATHIS (período de 10 a 14 de setembro). 

9.2. Serão emitidos dois tipos de certificado: 

9.2.1. Capacitação em ATHIS: constando a participação em todas as etapas da capacitação, de agosto 

a dezembro de 2019. 

9.2.2.  Participante das Oficinas (profissional ou estudante) da III JATHIS, específico para o período 

de 10 a 14 de setembro de 2019. 

9.3. A emissão dos certificados indicados em 9.2.1. será realizada após a última etapa das atividades. 

9.4. Os certificados serão emitidos automaticamente pelo sistema de credenciamento, conforme 

registro de presenças durante o evento. 

 

10. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO RESULTADO DA SELEÇÃO 

10.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso 

administrativo, no prazo de 02 (dois) dias corridos, contado da publicação do resultado preliminar, 

à Comissão, sob pena de preclusão (artigo 59 da Lei n.º 9.784/1999). 

10.2. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo legal ou com fins meramente protelatórios, 

assim entendidos os recursos em que se constatar ausência de argumentos plausíveis e 

comprovação do alegado. 
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10.3. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) 

dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse 

mesmo prazo, encaminhar o recurso ao Presidente do CAU/DF, com as informações necessárias à 

decisão final. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Os resultados de todas as fases do Processo de Seleção são soberanos, ficando a critério da 

Comissão Organizadora da III JATHIS modificar datas de publicação das fases de Seleção sem aviso 

prévio, não cabendo recursos quanto às datas estabelecidas. 

11.2. Fica estabelecido o portal da internet http://brasilia.jathis.org.br, para a divulgação de quaisquer 

informações sobre a essa Chamada Pública, sem prejuízo da utilização de outros veículos de 

comunicação, oficiais ou não, de que a Comissão venha a dispor. 

11.3.  A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no 

todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação 

de qualquer natureza. 

11.4. Casos omissos e eventuais dúvidas serão resolvidos pela Comissão de Seleção pelo e-mail 

contato@brasilia.jathis.org.br. 

 

Brasília, 23 de julho de 2019 

 
 
 

COORDENAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA III JATHIS 
 

LUDMILA DE ARAUJO CORREIA 
Coordenação Geral 

Coordenadora da Comissão de Assistência Técnica do IAB/DF e membro da Comissão de Política Urbana, 
Ambiental e Assistência Técnica do CAU/DF 

 
LETÍCIA MIGUEL TEIXEIRA 

Coodenadora da Comissão de Política Urbana, Ambiental e Assistência Técnica do CAU/DF 
 

SANDRA FRANÇA MARINHO 
CODHAB/DF e membro da Comissão de Política Urbana, Ambiental e Assistência Técnica do CAU/DF 

http://brasilia.jathis.org.br/
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