
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

EDITAL Nº 16/2019

Processo nº 50600.023806/2019-01

SELEÇÃO NACIONAL PARA PROVIMENTO DE CADASTRO DE VAGAS NO DNIT

EDITAL Nº 16/2019 – DNIT, 10 DE SETEMBRO DE 2019

O Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Portaria nº 399, de 12 de março de 2019, torna
público o resultado da análise curricular do processo seletivo nacional para os seguintes cargos em comissão, após os recursos, mediante as condições estabelecidas neste edital.

1. DO RESULTADO FINAL DA ANÁLISE CURRICULAR, APÓS OS RECURSOS

1.1. 1.1. SUPERINTENDENTE REGIONAL – DAS 101.4

Classif. Nome
Formação

Acadêmica

Experiência

Profissional

Pontuação

Final

Ordem de opção

MS PB AP RO SE

1º GUSTAVO DEFILIPPO 1,6 15,5 17,1 3ª 2ª 1ª 4ª 5ª

2º OTÁVIO NUNES DA SILVA JUNIOR 1,0 15,0 16,0 - - - - 1ª

3º
JOSÉ CARLOS BELUZZI DE
OLIVEIRA

0,6 15,0 15,6 - 2ª - - 1ª

4º
JOSÉ LUIZ DE CARVALHO
MONTEIRO

1,1 14,5 15,6 3ª 1ª - 4ª 2ª

5º FÁBIO BASTOS 0,5 15,0 15,5 - - - - 1ª

6º
RAINER REMBRANDT PIERRE
BRANCO

1,3 14,0 15,3 - 1ª - - -

7º FELIX JUNIOR ALVES DA SILVA 1,5 13,5 15,0 3ª 4ª 2ª 1ª 5ª

8º EURO NUNES VARANIS JUNIOR 1,0 13,5 14,5 1ª - - - -

9º ILDEU GOULART FILHO 0,5 14,0 14,5 1ª 3ª 4ª 5ª 2ª

10º GESSÉ FERREIRA DIAS 2,0 12,0 14,0 3ª 2ª 4ª 5ª 1ª

11º
ALEXANDRE MONTEIRO DA
CUNHA

1,7 12,0 13,7 - - - - 1ª

12º DÁCIO VALES LACERDA 1,6 12,0 13,6 - 1ª 2ª - -

13º EDUARDO DE MOURA GOMES 0,5 13,0 13,5 1ª - - - -

14º JOSÉ RODOLFO DE MORAIS 1,9 11,5 13,4 - - 1ª - -

15º RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO 1,3 12,0 13,3 - - - - 1ª

16º ISA LORENA SILVA BARBOSA 1,0 12,0 13,0 4ª 3ª 5ª 2ª 1ª

17º
ANDRÉ LUIZ ALBERNAZ
MARTINEZ

1,6 11,0 12,6 1ª - - - 2ª

18º ANDRÉ MASSARU MURAKAMI 1,5 11,0 12,5 - - - - 1ª

19º PAULO KENITI INOUE 1,4 11,0 12,4 1ª - - - -

20º FRANCISLEY CARVALHO LEITE 1,3 11,0 12,3 - 1ª - - -

21º
FRANCISCO CLÁUDIO MOUTA
LIBERATO

1,0 11,0 12,0 - 1ª - - -

22º
LEONARDO MARINHO DO MONTE
SILVA*

1,0 11,0 12,0 1ª 3ª - - 2ª

23º IGOR SIQUEIRA MACEDO 2,0 10,0 12,0 - - - - 1ª

24º
GUSTAVO HENRIQUE SANTANA
DANTAS

1,5 10,5 12,0 - - - - 1ª

25º WASHINGTON LUIZ PINTO FILHO* 1,0 11,0 12,0 - - - - 1ª

26°
NORMANDO LIMA DE OLIVEIRA
FILHO

1,1 10,5 11,6 - 1ª 2ª - -

27º
RUTH CLÉA CARMO DE SOUZA

MONTEIRO*
0,5 11,0 11,5 4ª 3ª 1ª 2ª 5ª

28º
LEONEL ANTONIO DA ROCHA
TEIXEIRA JUNIOR*

1,3 10,0 11,3 4ª 2ª 3ª 5ª 1ª

29º
JEYVIDSON DIEGO FERREIRA DA

SILVA
1,2 10,0 11,2 - 1ª - - 2ª

30º RAFAEL ALVES AMORIM 1,2 10,0 11,2 - 1ª - - -

31º ENÉAS DA SILVA GHIOTTO 1,1 10,0 11,1 - 1ª - - 2ª

32º
LAERCIO CAVALCANTE
MONTEIRO

0,1 11,0 11,1 - - - 1ª -

33º JHONY FERNANDES FERREIRA* 2,0 9,0 11,0 1ª 2ª 5ª 4ª 3ª

34º JOÃO FELIX DE ALMEIDA MOURA 1,0 10,0 11,0 3ª 2ª 4ª 5ª 1ª

35º HIRATAN PINHEIRO DA SILVA 1,0 9,0 10,0 1ª - - - -

36º ANDRÉ LIMA DOS SANTOS 1,0 9,0 10,0 - 2ª - 1ª 3ª

37º JOÃO ANTONIO RIBEIRO 1,4 8,5 9,9 3ª 1ª - - 2ª

38º GLÁUCIO FETTER 1,6 8,0 9,6 1ª 5ª 4ª 2ª 3ª

39º
DEODORO BARBOSA DE

REZENDE
1,1 8,0 9,1 1ª 3ª - - 2ª

40º RICARDO DE MELLO SCALIANTE 1,0 8,1 9,1 1ª - - - -

41º FÁBIO DE OLIVEIRA HUSS 1,0 8,0 9,0 4ª 2ª 1ª 5ª 3ª
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42º LUCIANO RUPEL* 1,0 8,0 9,0 1ª - - - -

43º
MILTON CASAGRANDE BARRETO
MELO*

1,0 8,0 9,0 - - - - 1ª

44º LUCAS DE JESUS PARENTE* 1,1 7,5 8,6 - - - - 1ª

45º ARTHUR PEIXOTO MARQUES 1,3 7,0 8,3 3ª 4ª 1ª 2ª 5ª

46º
CARLOS EMÍDIO MEIRELLES
FLORES*

1,0 6,5 7,5 - - 2ª 1ª -

47º JÁCOME DA SILVA MARINHO* 1,4 5,5 6,9 - - - - 1ª

48º JOBERTH DAVID BORBA NEVES* 1,5 5,0 6,5 2ª 1ª - 3ª 4ª

49º JURACI GOMES BATISTA* 1,3 5,0 6,3 - - 1ª - -

2. DOS  CANDIDATOS  NÃO  HABILITADOS  POR  NÃO  CUMPRIREM  OS  REQUISITOS  CONSTANTES  DO  EDITAL,  APÓS  OS  RECURSOS,  E
CANDIDATOS HABILITADOS COM PENDÊNCIA DE ENTREGA DE CERTIDÕES NEGATIVAS ATÉ A DATA DA ENTREVISTA, CASO CONVOCADOS:

Nome Situação Observação

ALEX MARCIO CABRAL DO ROSARIO –
opção: AP

Inabilitado
Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I).

ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA – opção:
PB

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I); experiência em cargo em
comissão ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos (por meio dos
documentos listados no Anexo I).  O candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial,  caso
habilitado,  Certidão/Declaração  Negativa  dos  entes  públicos  ou  órgãos  jurisdicionais,  em  que  tenha
trabalhado  nos  últimos  10  (dez)  anos,  constando  a  informação  de  que  não  tenha  sido  demitido.

Informamos ainda, para computo de experiência como fiscal de contratos públicos de obras e serviços de
engenharia, o candidato deverá apresentar documentos comprobatórios com data de início e fim (período
fechado que  comprove a  atuação como fiscal),  bem como,  a  função exercida  neste  período; e  como
ordenador de despesa o candidato deverá apresentar documentos comprobatórios (declaração) com data de
início e fim (período fechado), emitida pela área financeira do órgão onde foi exercida a função.

ANDREY DIAS DO RÊGO – opção: AP Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I). O candidato deverá
apresentar até a data da entrevista inicial, caso habilitado, Certidão Negativa da Justiça Militar, Certidão

Negativa do Cadastro Nacional de 2Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNJ).

ANTONIO CLAREL ROZAO PINTO – opção:
RO, PB, SE, MS, AP

Inabilitado

Não apresentou: experiência em cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública por
no mínimo 3 (três)  anos ou titulação (por  meio de diploma ou certificado de conclusão de curso)  de
especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital. O candidato deverá apresentar até a data da
entrevista  inicial,  caso  habilitado,  Certidão/declaração  negativa  do(s)  Tribunal(is)  de  Contas  do(s)
Estado(s) e Declaração para cumprimento do art. 3º da Portaria MINFRA/nº 399 em conformidade com o
Anexo V.

CARLOS EMÍDIO MEIRELLES FLORES* -

opção: RO, AP
Habilitado

O candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial a Certidão/declaração dos entes públicos ou

órgãos jurisdicionais, em que tenha trabalhado nos últimos 10 (dez) anos, constando a informação de que
não tenha sido demitido.

CLAUBER JOSÉ BANDEIRA DA COSTA –
opção: PB, MS, SE, AP, RO

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou  função  requisitadas  no  Edital  (por  meio  dos  documentos  listados  no  Anexo  I);  Declaração  para
cumprimento do art. 3º da Portaria MINFRA/nº 399 (Anexo V) devidamente preenchida e assinada. O
candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial, caso habilitado, Certidão/declaração da Justiça
Federal; Certidão/declaração da Justiça Estadual; Certidão/declaração do Tribunal de Contas da União;
Certidão/declaração de Antecedentes Criminais emitido pela Polícia Federal.

DIDÁCIO AZEVEDO SOARES JUNIOR –
opção: RO, AP

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I). O candidato deverá
apresentar até a data da entrevista inicial, caso habilitado, Certidão/declaração negativa da Justiça Federal;
Certidão/declaração  negativa  da  Justiça  Estadual/Distrital  (apresentou  certidão  vencida);
Certidão/declaração  negativa  da  Justiça  Militar  (apresentou  certidão  vencida);  Certidão/declaração
negativa dos Tribunais de Contas da União, do Estado e, quando for o caso, do Município.

DIONES DELFINO SELAU – opção: PB, SE,
MS, AP, RO

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I); experiência em cargo em

comissão ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou titulação (por
meio  de  diploma  ou  certificado  de  conclusão  de  curso)  de  especialista,  mestre  ou  doutor  nas  áreas
requisitadas no Edital.  O candidato deverá apresentar  até a data da entrevista inicial,  caso habilitado,
Certidão/Declaração  Negativa  da  Justiça  Eleitoral,  Certidão/Declaração  Negativa  da  Justiça
Estadual/Distrital, Certidão/Declaração Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade  Administrativa  (CNJ),  Certidão/Declaração  Negativa  dos  entes  públicos  ou  órgãos
jurisdicionais, em que tenha trabalhado nos últimos 10 (dez) anos, constando a informação de que não
tenha sido demitido.

DOWER JERÔNIMO MORINI BORGES –
opção: RO, MS, PB, SE, AP

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I); experiência em cargo em
comissão ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos e as titulações
comprovadas  não  se  relacionam  às  áreas  definidas  nos  requisitos  do  cargo;  o  Anexo  V  do  Edital
(declaração para cumprimento do art. 3º da Portaria MINFRA nº 399/2019) preenchido e assinado, porém
o documento disponibilizado se encontra ilegível. O candidato deverá apresentar até a data da entrevista
inicial, caso habilitado, Certidão/declaração negativa da Justiça Federal; Certidão/declaração negativa da

Justiça  Estadual/Distrital;  Certidão/declaração  negativa  do(s)  Tribunal(is)  de  Contas  do(s)  Estado(s);
Certidão/declaração  negativa  do  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Ato  de  Improbidade
Administrativa (CNJ) e Certidão/declaração dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais, em que tenha
trabalhado nos últimos 10 (dez) anos, constando a informação de que não tenha sido demitido.
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EDSON MACHADO DE FREITAS – opção: SE Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I). O candidato deverá
apresentar até a data da entrevista inicial a Certidão/declaração dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais,
em que  tenha  trabalhado nos  últimos 10  (dez)  anos,  constando a  informação de  que  não  tenha  sido
demitido.

ELIAS CORREA DOS SANTOS – opção: AP,
PB, SE, MS, RO

Inabilitado

Não  apresentou:  verso  dos  diploma  de  graduação,  experiência  mínima de  4  (quatro)  anos  em áreas

relacionadas às competências do cargo ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados
no  Anexo  I).  O  candidato  deverá  apresentar  até  a  data  da  entrevista  inicial,  caso  habilitado,  a
Certidão/Declaração Antecedentes Criminais, emitida pela Policia Federal; Certidão/declaração negativa
do(s) tribunal(is) Justiça federal, o qual consta processo de execução fiscal.

FERNANDO DE FREITAS BEZERRA – opção:
MS

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I); experiência em cargo em
comissão ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou titulação (por
meio  de  diploma  ou  certificado  de  conclusão  de  curso)  de  especialista,  mestre  ou  doutor  nas  áreas

requisitadas no Edital. O candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial a Certidão/declaração
dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais, em que tenha trabalhado nos últimos 10 (dez) anos, constando
a informação de que não tenha sido demitido.

FRANCILENY DOS SANTOS CARVALHO –
opção: AP

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I); experiência em cargo em
comissão ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos. O candidato
deverá apresentar até a data da entrevista inicial, caso habilitado, Certidão/Declaração Negativa dos entes
públicos  ou  órgãos  jurisdicionais,  em que  tenha  trabalhado  nos  últimos  10  (dez)  anos,  constando  a

informação de que não tenha sido demitido.

HÉBER  ANDRADE DE ALMEIDA –  opção:

SE, PB, MS, AP, RO
Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I); experiência em cargo em
comissão ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou titulação (por
meio  de  diploma  ou  certificado  de  conclusão  de  curso)  de  especialista,  mestre  ou  doutor  nas  áreas
requisitadas  no Edital;  e  Declaração  (Completa  e  assinada)  para  cumprimento  do  art.  3º  da  Portaria
MINFRA/nº 399 (Anexo V). O candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial, caso habilitado,
as certidões e declarações exigidas pela Portaria/MINFRA nº 399/2019, quais sejam,  das Justiças:  a)

Federal; b) Eleitoral; c) Estadual ou Distrital; d) Militar; dos Tribunais de Contas da União, do Estado e,
quando for o caso, do Município; do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa do Conselho Nacional de Justiça; dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais, em que tenha
trabalhado  nos  últimos  10  (dez)  anos,  constando  a  informação  de  que  não  tenha  sido  demitido;  de
Antecedentes Criminais, que informa a existência de registros criminais; e O currículo apresentado não
está em conformidade ao exigido no Anexo I - Edital n.° 09/2019.

JÁCOME DA SILVA MARINHO* - opção: RO Habilitado

O candidato deverá  apresentar  até a data  da entrevista inicial  Certidão negativa  do(s)  Tribunal(is)  de

Contas do(s) Estado(s), Certidão/declaração dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais, em que tenha
trabalhado nos últimos 10 (dez) anos, constando a informação de que não tenha sido demitido.

JADSON SILVA DIAS – opção: RO Inabilitado

Não apresentou: verso dos diplomas de graduação e titulação; experiência mínima de 4 (quatro) anos em
áreas relacionadas às competências do cargo ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos
listados no Anexo I); experiência em cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública
por no mínimo 3 (três) anos ou titulação (por meio de diploma ou certificado de conclusão de curso) de
especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital. O candidato deverá apresentar até a data da
entrevista  inicial,  caso  habilitado,  Certidão/declaração  negativa  do(s)  tribunal(is)  de  conta(s)  do(s)

estado(s); Certidão/declaração dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais, em que tenha trabalhado nos
últimos 10 (dez) anos, constando a informação de que não tenha sido demitido.

JHONY  FERNANDES  FERREIRA*  -  opção:
MS, PB, SE, RO, AP

Habilitado
O candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial, Certidão/declaração negativa dos Tribunais
de Contas da União e dos Estados, uma vez que o candidato apresentou as certidões do estado do estado
do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Tribunal de Contas da União vencidas.

JOBERTH DAVID BORBA NEVES* -  opção:
PB, MS, RO, SE

Habilitado O candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial Certidão negativa de antecedentes criminais.

JOEL  LEANDRO  APARECIDO  DE
SANTANA – opção: AP, SE, PB, MS, RO

Inabilitado
Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I).

JORGE LINCOLN RODRIGUES BANGOIM –
opção: MS, PB

Inabilitado
Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I).

JURACI GOMES BATISTA* - opção: AP Habilitado
O candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial Certidão/Declaração Antecedentes Criminais,
emitida pela Policia Federal do Brasil.

LEONARDO MARINHO DO MONTE SILVA*
- opção: MS, SE, PB

Habilitado O candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial a Certidão do Tribunal de Contas do Estado.

LEONEL ANTONIO DA ROCHA TEIXEIRA
JUNIOR* - opção: SE, PB, AP, MS, RO

Habilitado

O candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial a Certidão/declaração negativa do Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNJ), Certidão/declaração dos
entes públicos ou órgãos jurisdicionais, em que tenha trabalhado nos últimos 10 (dez) anos, constando a

informação de que não tenha sido demitido.

LUCAS  DE  JESUS  PARENTE*  -  opção:
SE       

Habilitado O candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial a Certidão do Tribunal de Contas do Estado.

LUCIANO RUPEL* – opção: MS Habilitado
Não  apresentou:  O  candidato  deverá  apresentar  até  a  data  da  entrevista  inicial,  caso  habilitado,
Certidão/declaração negativa de da Justiça Eleitoral.

MARCELO ULISSES PIMENTA – opção: PB,

SE, MS, AP, RO
Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I); o candidato apresentou
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experiência profissional totalizando 3 anos, 10 meses e 18 dias, não cumprindo o requisito de possuir 4
(quatro) anos de experiência; para computo de experiência como fiscal de contratos públicos de obras e
serviços de engenharia, o candidato deverá apresentar documentos comprobatórios com data de início e
fim (para cálculo do ano completo), bem como, a função exercida neste período; e como ordenador de
despesa o candidato deverá apresentar documentos comprobatórios (declaração) com data de início e fim

(para cálculo de ano completo),  emitida  pela área financeira do órgão onde foi exercida a função.  O
candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial, caso habilitado, certidão/declaração negativa
do(s) tribunal(is) de conta(s) do(s) estado(s) - TJDFT; e certidão/declaração dos entes públicos ou órgãos
jurisdicionais, em que tenha trabalhado nos últimos 10 (dez) anos, constando a informação de que não
tenha sido demitido.

MARCELO VITAL VIEIRA – opção: RO Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I). O candidato deverá
apresentar  até  a  data da entrevista  inicial,  caso habilitado,  Certidão/Declaração Negativa  do Cadastro

Nacional  de  Condenações  Cíveis por  Ato de  Improbidade  Administrativa (CNJ),  Certidão/Declaração
Negativa dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais, em que tenha trabalhado nos últimos 10 (dez) anos,
constando a informação de que não tenha sido demitido, Certidão/Declaração Negativa de Antecedentes
Criminais.

MARCUS VINICIUS MELO NETO –  opção:
PB

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I). O candidato deverá
apresentar até a data da entrevista inicial, caso habilitado, Certidão negativa de inabilitado fornecida pelo

Tribunal de Contas da União; Certidão/declaração negativa do Tribunal(is) de Contas do(s) Estado(s) do(s)
domicílio(s);  Certidão/declaração  negativa do Tribunal(is)  de  Contas do(s)  Municípios,  se  for o  caso;
Certidão/declaração  negativa  do  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Ato  de  Improbidade
Administrativa (mantido pelo CNJ); Certidão/declaração dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais, em
que tenha trabalhado nos últimos 10 (dez) anos, constando a informação de que não tenha sido demitido;
Certidão/declaração de Antecedentes Criminais.

MÁRIO JORGE DA SILVA VAÍA – opção: AP Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I); experiência em cargo em

comissão ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos (por meio dos
documentos listados no Anexo I) ou titulação (por meio de diploma ou certificado de conclusão de curso)
de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital. O candidato deverá apresentar até a data
da  entrevista  inicial,  caso  habilitado,  certidão/declaração  negativa  de  demissão  expedida  pelos
entes/órgãos em que tenha trabalhado nos últimos dez anos e certidão/declaração negativa  do Tribunal de
Contas do Estado.

MELCHISEDECK  FEITOSA  CORREIA  –
opção: SE

Inabilitado
Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I).

MILTON  CASAGRANDE  BARRETO*  –
opção: SE

Habilitado

O candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial, Certidão/declaração Justiça Eleitoral – TSE;
Certidão/declaração dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais, em que tenha trabalhado nos últimos 10
(dez) anos, constando a informação de que não tenha sido demitido e Certidão/declaração de antecedentes
Criminais – Polícia Federal.

OLYNTHO ALVES GOMES DE SÁ – opção:
PB, SE

Inabilitado

Não apresentou: verso dos diplomas de graduação e titulação; para computo de experiência como fiscal de
contratos  públicos  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  o  candidato  deverá  apresentar  documentos
comprobatórios com data de início e fim (para cálculo do ano completo), bem como, a função exercida
neste período; e como ordenador de despesa o candidato deverá apresentar documentos comprobatórios

(declaração) com data de início e fim (para cálculo de ano completo), emitida pela área financeira do órgão
onde foi exercida a função.

RAFAEL  MACHADO  SCHINCAGLIA  –
opção: SE, MS, PB, RO, AP

Inabilitado

Não apresentou: verso dos diplomas de graduação e titulação; experiência mínima de 4 (quatro) anos em
áreas relacionadas às competências do cargo ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos
listados no Anexo I); experiência em cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública
por  no  mínimo  3  (três)  anos  (por  meio  dos  documentos  listados  no  Anexo  I).  O  candidato  deverá
apresentar até a data da entrevista inicial, caso habilitado, documentos exigidos pela Portaria/MINFRA nº
399/2019 – todas as Certidões/declarações.

RODRIGO LUIZ CAIRES ARAÚJO – opção:
AP, RO, MS, PB, SE

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I). O candidato deverá
apresentar  até  a  data  da  entrevista  inicial,  caso  habilitado,  Certidão/Declaração  Negativa  dos  entes
públicos  ou  órgãos  jurisdicionais,  em que  tenha  trabalhado  nos  últimos  10  (dez)  anos,  constando  a
informação de que não tenha sido demitido.

ROGÉRIO  ALBERTO  RIBEIRO  DOS
SANTOS – opção: SE

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I); e experiência em cargo
em comissão ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou titulação

(por meio de diploma ou certificado de conclusão de curso) de especialista, mestre ou doutor nas áreas
requisitadas no Edital.

RUTH  CLÉA  CARMO  DE  SOUSA
MONTEIRO* – opção: AP, RO, PB, MS, SE

Habilitado

 O candidato deverá apresentar até a data da entrevista inicial, Certidão/declaração negativa da Justiça
Federal  atualizada,  Certidão/declaração  negativa  da  Justiça  Eleitoral  atualizada,  Certidão  negativa  de
inabilitados do Tribunal de Contas da União, Certidão/declaração negativa do(s) Tribunal(is) de Contas do
Estado(s).

WALTER  SIDRONIO  DA  SILVA  JUNIOR  –

opção: PB, SE, MS
Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos em áreas relacionadas às competências do cargo
ou função requisitadas no Edital (por meio dos documentos listados no Anexo I). O candidato deverá

apresentar  até  a  data  da  entrevista  inicial,  caso  habilitado,  Certidão/declaração  negativa  de  demissão
expedida pelos entes/órgãos em que tenha trabalhado nos últimos dez anos; Certidão/declaração negativa
do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNJ).

WASHINGTON LUIZ PINTO FILHO* - opção:
SE

Habilitado
O candidato deverá apresentar  até a data da entrevista inicial Certidão negativa fornecida pela Justiça
Militar (Tribunal de Justiça Militar/Superior Tribunal Militar), uma vez que a certidão apresentada foi
emitida pela Justiça Estadual.
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3. DA CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA INICIAL

3.1. As entrevistas serão realizadas por comissão instituída para o processo seletivo referente ao Edital 09/2019.

3.2. As entrevistas serão realizadas na Sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT, localizado no Setor de Autarquias Norte – Quadra 03 – Lote
A – Edifício Núcleo dos Transportes – 4º andar – sala 13 – sala de reunião da Diretoria Colegiada/Diretoria Geral – Brasília/DF, CEP: 70.040-902, telefone: (61) 3315-4251.

3.3. Candidatos já entrevistados em processos seletivos realizados nos últimos 6 (seis) meses para cargos semelhantes àqueles previstos neste edital poderão ser dispensados

desta etapa da entrevista inicial, conforme item 5.6.3 do Edital nº 09/2019.

3.4. Estão convocados, conforme itens 5.6 e 6 do Edital 09/2019, de 24/07/2019, os candidatos classificados na fase de análise curricular, conforme descrito abaixo:

Classif. Nome Data Horário

1º GUSTAVO DEFILIPPO 17/09/2019 09:00

2º OTÁVIO NUNES DA SILVA JUNIOR 17/09/2019 09:30

3º JOSÉ CARLOS BELUZZI DE OLIVEIRA 17/09/2019 10:00

4º JOSÉ LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO Dispensado
Participou da entrevista para o cargo de
Superintendente referente ao Edital nº 03/2019.

5º FÁBIO BASTOS 17/09/2019 10:30

6º RAINER REMBRANDT PIERRE BRANCO 18/09/2019 09:00

7º FELIX JUNIOR ALVES DA SILVA Dispensado
Participou da entrevista para o cargo de
Superintendente referente ao Edital nº 07/2019.

8º EURO NUNES VARANIS JUNIOR 18/09/2019 09:30

9º ILDEU GOULART FILHO 18/09/2019 10:00

10º GESSÉ FERREIRA DIAS 18/09/2019 10:30

11º ALEXANDRE MONTEIRO DA CUNHA 18/09/2019 14:00

12º DÁCIO VALES LACERDA 18/09/2019 14:30

13º EDUARDO DE MOURA GOMES 18/09/2019 15:00

14º JOSÉ RODOLFO DE MORAIS 18/09/2019 15:30

15º RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO 18/09/2019 16:00

Brasília/DF, 10 de setembro de 2019.

ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS FILHO
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Antônio Leite dos Santos Filho, Diretor-Geral, em 11/09/2019, às 11:53, conforme horário o cial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código veri cador 4013241 e o código CRC 4479C40B.

Referência: Processo nº 50600.023806/2019-01 SEI nº 4013241

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A

CEP 70040-902

Brasília/DF |
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