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✓ Obrigatoriedade de realização de Processo 
Seletivo para ocupação de cargos de níveis 3 e 4;

Art. 2º As nomeações e designações dos seguintes cargos e funções comissionadas serão
precedidas de processo seletivo, conduzido pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas -
CGGP do DNIT:

I - Coordenadores-Gerais -DAS 101.4;

II - Superintendentes Regionais -DAS 101.4; e

III - Coordenadores - FCPE 101.3 ou DAS 101.3.
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✓ 2. Critérios para ocupação de cargos;

a) possuir diploma de graduação de nível superior e comprovação de experiência mínima
de três/quatro anos em atividades relacionadas às áreas de atuação do DNIT ou em áreas
relacionadas às competências do cargo ou função; e

b) ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública por
no mínimo dois/três anos; ou possuir título de especialista, mestre ou doutor.

✓ Banco de Talentos (cadastro reserva).
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✓ Todos os atuais ocupantes devem comprovar os 
requisitos, inclusive substitutos;

Art. 15. Os atuais ocupantes dos cargos e funções de que trata o art. 2º, não submetidos ao processo seletivo 
previsto nesta Portaria, deverão comprovar, no prazo de quinze dias, que atendem aos requisitos mínimos 
previstos no art. 3º.
Parágrafo único. Caso não ocorra a comprovação prevista no caput, os ocupantes deverão ser exonerados ou 
dispensados conforme o caso.

Art. 2º (...)
§ 4º Os substitutos dos ocupantes dos cargos e funções indicados no caput deste artigo se sujeitarão aos 
mesmos requisitos exigidos para os titulares dos respectivos cargos ou funções, dispensada a necessidade de 
processo seletivo.

✓ Cargos vagos       Processo seletivo;

Desafios iniciais



✓ Descrição dos perfis;

✓ Editais centralizados;

✓ Ferramentas adequadas; e

Desafios iniciais



CULTURA 
ORGANIZACIONAL



Subsecretaria de Governança e Integridade (SGI) do 
Ministério de Infraestrutura:

1) Validação da minuta de Edital;
2) Validação dos indicados na Lista Tríplice.

Validação



Validação
Art. 3º São requisitos mínimos para a aprovação no processo 
seletivo de que trata esta Portaria:

I - não estar enquadrado em alguma das hipóteses de 
inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990;

II - não exercer qualquer atividade ou função que configure conflito 
de interesses, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.813, de 16 de maio 
de 2013;

III - não estar enquadrado em situação que exija o afastamento de 
servidor público de cargo ou função em atendimento ao art. 17-D da 
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

IV - possuir registro profissional válido necessário para 
desempenhar as atribuições do cargo ou função, quando aplicável, 
conforme regulamentação específica;



Fluxo



1. Curricular;

2. Entrevistas iniciais (Comissão 
Multidisciplinar);

3. Validação SGI (indicados lista tríplice);

4.  Entrevista final.

Etapas de seleção





Resultados do 1º Edital

✓ 143 inscrições; 

✓ 30 comprovações com 
documentação;

✓ CGTI - 7
✓ CGOF - 8
✓ CGGP - 7
✓ CGCL - 8



Vantagens

MERITOCRACIA

RECONHECIMENTO E 
VALORIZAÇÃO 

TRANSPARÊNCIA

QVT

INOVAÇÃO



OBRIGADA!


