
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 06/12 

 

Dados do autor do relatório:  

Nome: LETÍCIA JUNGER DE CASTRO RIBEIRO SOARES          Cargo: Assessora Técnica 
CAU/MG 
Documento nº: OAB/MG 101.301                 Tipo de documento: Identidade Profissional 
Dados da viagem: 
 
06/12- Saída de Belo Horizonte, às 08:30. 
10:00 Reunião com a Diretora de RH do Município de Ouro Preto. 
 
 

Justificativa da viagem: Acompanhar evento acima listado. 

 
Descrição:  
 
No dia 06 de dezembro de 2022, acompanhei o Sr. Gerente Geral, Sr. Ariel, e o Gerente Jurídico, 
Sr. Guilherme em reunião, por mim agendada, com a Diretora de Recursos Humanos do Município 
de Ouro Preto, Sra. Leila, para tratativas relacionadas ao concurso público Nº 01/2022, com 
previsão de 2 vagas para arquitetos, com dedicação de 30 horas semanais e valor inicial de 
remuneração R$ 4.808,29 (quatro mil oitocentos e oito reais e vinte e nove centavos). 
 
Explicitamos a importância da parceria entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas 
Gerais e do Município de Ouro Preto, informamos da impugnação do Edital do Concurso e 
esclarecemos a política institucional, estabelecida pelo CAU/BR, para monitorar o valor da 
remuneração para arquitetos previstos nos editais de concurso públicos, e informamos sobre as 
denúncias recebidas pelo CAU/MG em relação ao concurso mencionado. 
 
O Sr. Ariel solicitou que fosse considerada a possibilidade de reduzir a carga horária para 20 horas, 
porém, Sr.a. Leila disse não ser possível. 
 
Sra. Leila, de forma muito solícita, ouviu as demandas do CAU/MG e esclareceu que há um projeto 
de lei pronto para ser enviado para a Câmara dos Vereadores, com previsão de gratificação por 
produção para os arquitetos, com valor correspondente à 60% da remuneração. Informou que 
tentará enviar o projeto para análise da Câmara dos Vereadores até o dia 16/12/2022. 
Finalizamos a reunião, agradecendo a Sra. Leila por nos receber e reiteramos a importância do 
Município como parceiro do CAU/MG. 
 
 
 
Avaliação do evento: 
 
A reunião foi importante para alinhamento junto ao Município parceiro das estratégias institucionais 



 

 

 

do CAU/MG, especialmente no que toca ao monitoramento de concursos e adequação da 
remuneração ao salário mínimo profissional. 
 
É necessário fazer uma avaliação estratégica acerca do caso, uma vez que, SE aprovada a lei 
com a gratificação por produção, a remuneração será um pouco superior ao salário mínimo 
profissional.  
 
 
 
Declaro que as informações são verdadeiras/ Aprovação do Orientador de Despesas 
 
Data: 07/12/2022                                                
 
 
                                                               Letícia Junger 
                                                   Assessora Técnica do CAU/MG 
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