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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
  

EDITAL Nº 19/2019

Processo nº 50600.026756/2019-14
SELEÇÃO NACIONAL PARA PROVIMENTO DE CADASTRO DE VAGAS NO DNIT

EDITAL Nº 19/2019 – DNIT, DE 03 DE OUTUBRO 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, mediante as condições estabelecidas neste edital.
1. DO RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR
1.1. SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DAS 101.4

Classif. Nome Formação
Acadêmica

Experiência
Profissional

Pontuação
Final

1º JOSE LUIZ DE CARVALHO
MONTEIRO* 1,0 14,5 15,5

2º ROMEU SCHEIBE NETO 1,2 14,0 15,2

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

4º GUSTAVO DEFILIPPO 1,5 13,5 15,0

5º ILDEU GOULART FILHO 0,5 14,0 14,5

6º FRANCISLEY CARVALHO LEITE 1,5 11,0 12,5

7º ENEAS DA SILVA GHIOTTO 1,1 11,0 12,1

8º MAURO SÉRGIO BREDA DE MATOS 1,0 11,0 12,0

9º GESSE FERREIRA DIAS 0,5 11,0 11,5

10º JOÃO BATISTA MARTINS TEIXEIRA 1,2 10,0 11,2

11º JHONY FERNANDES FERREIRA* 2,0 9,0 11,0

12º RODRIGO LUIZ CAIRES ARAÚJO* 0,5 10,0 10,5

13º JOÃO FELIX DE ALMEIDA MOURA 0,5 10,0 10,5

14º ELEXANDER AMARAL DE SOUZA 1,0 9,5 10,5

15º DÁCIO VALES LACERDA* 1,8 8,0 9,8

16º JOÃO RENATO REMEDE PRANDINA 1,0 4,0 5,0

 
1.2. SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA – DAS 101.4

Classif. Nome Formação
Acadêmica

Experiência
Profissional

Pontuação
Final

1º FELIX JUNIOR ALVES DA SILVA 1,7 13,5 15,2
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2º ILDEU GOULART FILHO 0,5 14,0 14,5

3º DELCHELLY ROBERTA DE SOUZA
OLIVEIRA 0,5 11,0 11,5

4º JOÃO BATISTA MARTINS TEIXEIRA 1,2 10,0 11,2

5º JHONY FERNANDES FERREIRA* 2,0 9,0 11,0

6º JOÃO FELIX DE ALMEIDA MOURA 0,5 10,0 10,5

7º DÁCIO VALES LACERDA* 1,8 8,0 9,8

 

1.3. SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS – DAS 101.4

Classif. Nome Formação
Acadêmica

Experiência
Profissional

Pontuação
Final

1º GUSTAVO DEFILIPPO 1,5 13,5 15,5

2º JOSE LUIZ DE CARVALHO
MONTEIRO* 1,0 14,5 15,5

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

4º ILDEU GOULART FILHO 0,5 14,0 14,5

5º MAURO SÉRGIO BREDA DE MATOS 1,0 11,0 12,0

6º JOÃO BATISTA MARTINS TEIXEIRA 1,2 10,0 11,2

7º JHONY FERNANDES FERREIRA* 2,0 9,0 11,0

8º RODRIGO LUIZ CAIRES ARAÚJO* 0,5 10,0 10,5

9º JOÃO FELIX DE ALMEIDA MOURA 0,5 10,0 10,5

10º ELEXANDER AMARAL DE SOUZA 1,0 9,5 10,5

11º JORGE LINCOLN RODRIGUES
BANGOIM 1,0 9,0 10,0

12º HIRATAN PINHEIRO DA SILVA 1,2 8,0 9,2

13º LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO* 0,0 9,0 9,0

 
1.4. CORDENADOR-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS/CGOF – DAS 101.4

Classif. Nome Formação
Acadêmica

Experiência
Profissional

Pontuação
Final

1º WALACE NELLO RODRIGUES SERODIO 1,5 15,0 16,5

2º FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAE* 1,1 15,0 16,1
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3º JOSÉ FELIPE PEREIRA DA ROCHA* 1,9 13,5 15,4

 
1.5. COORDENADOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA/CGOR – FCPE 101.3

  - Não houve candidatos habilitados

1.6. COORDENADOR DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/CLSO – FCPE
101.3

Classif. Nome Formação Acadêmica Experiência Profissional Pontuação Final

1º NATHALIA PRADO RADEL 1,3 5,0 5,3

 
1.7. COORDENADOR DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL/COLEG – FCPE 101.3

Classif. Nome Formação Acadêmica Experiência Profissional Pontuação Final

1º DYOGO DA ROCHA CAPISTRANO 2,0 8,0 10,0

2º GESSE FERREIRA DIAS 1,0 8,0 9,0

3º GIDALTI INÁCIO DA SILVA* 0,5 8,0 8,5

4º VARLEY PIRES DA MATA 0,7 7,5 8,2

5º ELIENE PEREIRA DA SILVA DIAS* 0,7 6,5 7,2

 
1.8. COORDENADOR DE CAPTAÇÃO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS/CODEP – FCPE
101.3

Classif. Nome Formação Acadêmica Experiência Profissional Pontuação Final

1º DYOGO DA ROCHA CAPISTRANO 2,0 8,0 10,0

2º GESSE FERREIRA DIAS 1,5 8,0 9,5

3º ELIENE PEREIRA DA SILVA DIAS* 0,5 4,5 5,0

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

Nome Situação Observação

ALEXANDRO
ROSA SILVA –
Sup MG e CGOF

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos. Caso seja
habilitado deverá apresentar até a data da entrevista: Certidão/declaração dos Tribunais
de Contas da União.

ANTONIO
CARLOS DE
FIGUEIREDO
MELO – COLEG,
CODEP, CLSO e
CGOR

Inabilitado Não apresentou: experiência mínima de 3 (três) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital. Caso seja habilitado deverá
apresentar até a data da entrevista: Certidão negativa da Justiça Federal; Certidão
negativa da Justiça Eleitoral; Certidão negativa da Justiça Estadual ou Distrital; Certidão
negativa da Justiça Militar; Certidão negativa dos Tribunais de Contas da União mais a
certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado e, quando for o caso, do Município;
Certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa do Conselho Nacional de Justiça; Certidão/declaração dos entes públicos
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ou órgãos jurisdicionais, em que tenha trabalhado nos últimos 10 (dez) anos, constando a
informação de que não tenha sido demitido e Certidão de Antecedentes Criminais.

BARBARA
BIANCA
VIANNA DE
CASTRO –
Sup/MG e CLSO

Inabilitado

Não apresentou: Verso do diploma de graduação de nível superior; experiência mínima
de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às competências do cargo ou função
requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão ou função de confiança na
Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou titulação de especialista, mestre
ou doutor nas áreas requisitadas no Edital e comprovação de reconhecimento pelo MEC.
Caso seja habilitado deverá apresentar até a data da entrevista: Certidão/declaração
negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa (CNJ); Certidão/declaração negativa dos Tribunais de Contas da União,
do Estado e, quando for o caso, do Município; 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; e Certidão/declaração negativa
de Antecedentes Criminais.

CLAUBER JOSÉ
BANDEIRA DA
COSTA – Sup/MG

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital e Declaração para cumprimento
do art. 3º da Portaria MINFRA/nº 399 (Anexo V). Caso seja habilitado deverá apresentar
até a data da entrevista: Certidão/declaração negativa dos Tribunais de Contas da União;
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.

CLEITON
DANIEL
FERNANDES
CAIXETA –
CLSO

Inabilitado

Não apresentou: experiência profissional de no mínimo 03 (três) anos nas áreas
relacionadas às competências do cargo ou função requisitadas no Edital. O candidato não
demonstrou ser ocupante de cargo efetivo na esfera da administração pública federal,
logo, portanto o mesmo não pode concorrer ao cargo de Coordenador de Licitações de
Obras e Serviços de Engenharia, uma vez que a função - FCPE 101.3, é privativa aos
servidores públicos efetivos, conforme informado no item 1.8 do edital: “As Funções
Comissionadas do Poder Executivo – FCPE são privativas de servidores públicos
efetivos, conforme preconiza a art. 2° da Lei n° 13.346/2016, e observados os critérios
do Decreto n° 9.144, de 22 de agosto de 2017”.
 

CLEITON
DANIEL
FERNANDES
CAIXETA –
Sup/MG/ES

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou
titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital e Declaração
para cumprimento do art. 3º da Portaria MINFRA/nº 399 (Anexo V). Caso seja
habilitado deverá apresentar até a data da entrevista: Certidão da Justiça Eleitoral,
Certidão do Tribunal de Contas do Estado, Certidão do Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Certidão de Antecedentes
Criminais.

DACIO VALES
LACERDA* -
Sup/ES/RR

Habilitado Caso seja convocado para a entrevista deverá apresentar até a data da entrevista:
Certidão/declaração Negativa de Antecedentes Criminais expedida pela Polícia Federal.

DALTON
SOARES DE
FIGUEIREDO –
Sup/MG

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou
titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital e
comprovação de reconhecimento pelo MEC. Caso seja habilitado deverá apresentar até a
data da entrevista: Certidão/declaração negativa do Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNJ).

ELEXANDER
AMARAL DE
SOUZA* -
Sup/MG/ES

Habilitado

Caso seja convocado para a entrevista deverá apresentar até a data da entrevista:
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.

ELIENE
PEREIRA DA
SILVA DIAS* –
CODEP e COLEG

Habilitado Caso seja convocado para a entrevista deverá apresentar até a data da entrevista:
Certidão/declaração, emitida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, constando a
informação de que a candidata não tenha sido demitida e Certidão/declaração de
antecedentes criminais.
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ELIZANGELA
DE SOUSA
RODRIGUES –
Sup/RR

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou
titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital. Caso seja
habilitado deverá apresentar até a data da entrevista: Certidão/declaração negativa do
Tribunal de Contas da União; Certidão/declaração negativa de demissão expedida pelos
entes/órgãos em que tenha trabalhado nos últimos dez anos.

EMERSON DE
PAULA
OLIVIERA –
Sup/RR

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou
titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital.

ÉRIKA STEFANE
DE OLIVEIRA
SALUSTIANO -
CLSO

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 3 (três) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 2 (dois) anos ou
titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital. Caso seja
habilitado deverá apresentar até a data da entrevista: Certidão da Justiça Eleitoral;
Certidão da Justiça Militar; Certidão do Tribunal de Contas do DF; Certidão 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.

FABIANO DA
SILVA GAMA -
CGOF

Inabilitado

Não apresentou: Certidão(ões) ou declaração(ões) de tempo de serviço que comprove(m)
a experiência mínima de quatro anos nas áreas relacionadas às competências do cargo
(orçamento e finanças públicas); Verso dos certificados de conclusão dos cursos de pós-
graduação e/ou certidão(ões) ou declaração(ões) de tempo de serviço que comprove(m) a
experiência mínima de três anos em cargos comissionados ou funções de confiança na
administração pública. Caso seja habilitado deverá apresentar até a data da entrevista:
Certidão/declaração negativa da Justiça Federal; Certidão/declaração negativa da Justiça
Militar; Certidão/declaração negativa do Tribunal de Contas da União;
Certidão/declaração negativa do(s) Tribunal(is) de Contas do(s) Estado(s)/DF;
Certidão/declaração negativa do(s) Tribunal(is) de Contas do(s) Município(s);
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; e Certidão de Antecedentes Criminais.

FABIANO DE
CASTRO - CGOF
e CGOR

Inabilitado
Não apresentou: verso do diploma de conclusão da graduação. Caso seja habilitado
deverá apresentar até a data da entrevista: Certidão da Justiça Estadual/Distrital e
Certidão de Antecedentes Criminais.

FERNANDA
GIMENEZ
MACHADO FAE*
– CGOF

Habilitado Caso seja convocado para a entrevista deverá apresentar até a data da entrevista:
Certidão/declaração negativa da Justiça Estadual/Distrital.

FRANCISLEY
CARVALHO
LEITE – CGOF

Inabilitado
Não apresentou: Certidão(ões) ou declaração(ões) de tempo de serviço que comprove(m)
a experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às competências do
cargo (orçamento e finanças públicas).

GIDALTI INÁCIO
DA SILVA* -
COLEG

Habilitado Caso seja convocado para a entrevista deverá apresentar até a data da entrevista:
Certidão do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

GUILHERME DA
GLORIA DINIZ –
Sup/MG

Inabilitado

Não apresentou: Ocupação de cargo em comissão ou função de confiança na
Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou titulação de especialista, mestre
ou doutor nas áreas requisitadas no Edital (Infraestrutura, Gestão de Contratos ou Gestão
Pública).

GUSTAVO
SALES AMARAL
– Sup/MG/ES e
CGOR

Inabilitado Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital. Caso seja habilitado deverá
apresentar até a data da entrevista: Certidão/declaração negativa dos entes públicos ou
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órgãos jurisdicionais, em que tenha trabalhado nos últimos 10 (dez) anos, constando a
informação de que não tenha sido demitido.

JHONY
FERNANDES
FERREIRA –
CGOF

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital. Caso seja habilitado deverá
apresentar até a data da entrevista: Certidão/declaração negativa do Tribunal de Contas
do Estado; Certidão/declaração negativa do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
(vencida).

JHONY
FERNANDES
FERREIRA –
CGOR, CLSO,
CODEP e COLEG

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 3 (três) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital. Caso seja habilitado deverá
apresentar até a data da entrevista: Certidão/declaração negativa do Tribunal de Contas
do Estado; Certidão/declaração negativa do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
(vencida).

JHONY
FERNANDES
FERREIRA* -
Sup/MG/ES/RR

Habilitado
Caso seja convocado para a entrevista deverá apresentar até a data da entrevista:
Certidão/declaração negativa do Tribunal de Contas do Estado; Certidão/declaração
negativa do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (vencida).

JOEL LEANDRO
APARECIDO DE
SANTANA –
Sup/RR

Inabilitado

Não apresentou: Comprovante hábil, na forma do Anexo I do Edital, de ocupação de
cargos em comissão ou funções de confiança na administração por período igual ou
superior a três anos; OU diploma/certificado de conclusão de curso de pós-graduação
nas áreas requisitadas (infraestrutura, gestão de contratos ou gestão pública). Caso seja
convocado para a entrevista deverá entregar até a data da entrevista: Certidão Negativa
do Tribunal de Contas da União atualizada; e Certidão Negativa do Tribunal de Contas
do Estado atualizada.

JOSÉ FELIPE
PEREIRA DA
ROCHA* - CGOF

Habilitado
Caso seja convocado para a entrevista deverá apresentar até a data da entrevista:
Certidão/declaração negativa do Tribunal de Contas da União (certidão negativa de
inabilitado); e Certidão/declaração de antecedentes criminais.

JOSÉ LUIZ DE
CARVALHO
MONTEIRO* -
Sup/MG/ES

Habilitado Caso seja convocado para a entrevista deverá apresentar até a data da entrevista: certidão
negativa do Tribunal de Contas do Estado.

JOSE LURENE
NUNES
AVELINO
JUNIOR – Sup/RR

Inabilitado

Não apresentou: ocupação de cargo em comissão ou função de confiança na
Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos, nos moldes que estabelecem o item
7.4 do Edital n° 14/2019, ou titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas
requisitadas no Edital e Declaração para cumprimento do art. 3º da Portaria MINFRA/nº
399 (Anexo V). Caso seja habilitado deverá apresentar até a data da entrevista: Certidão
Negativa Militar.

KARINE DA
ROCHA ALVES –
CLSO

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança na Administração Pública por no mínimo 2 (dois) anos ou titulação de
especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital. O título de especialização
em Gestão Pública apresentado não atende aos critérios estabelecidos no Edital n.°
14/2019, bem como o disposto na Resolução CNE/CES nº 01/2018, pois não informa a
carga horária do referido curso, e conforme Anexo I do referido Edital, é obrigatório
comprovar carga horária mínima de 360 horas, sendo necessário, nesse caso, além da
apresentação do certificado, a apresentação do histórico escolar devidamente atestado
que comprove a carga horária mínima exigida. Caso seja habilitado deverá apresentar até
a data da entrevista: Certidão de Antecedentes Criminais.

LUIZ FELIPE DE
CARVALHO
GOMES
FERREIRA –
Sup/MG

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; e Declaração para cumprimento
do art. 3º da Portaria MINFRA/nº 399 (Anexo V). Caso seja habilitado deverá apresentar
até a data da entrevista: 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.

LUIZ PAULO DE
FIGUEIREDO* -
Sup/MG

Habilitado
Caso seja convocado para a entrevista deverá apresentar até a data da entrevista:
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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MARIANA
COSTA
SILVEIRA –
CODEP

Inabilitado Não apresentou: experiência mínima de 3 (três) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 2 (dois) anos ou
titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital e Declaração
para cumprimento do art. 3º da Portaria MINFRA/nº 399 (Anexo V) assinada. Caso seja
habilitado deverá apresentar até a data da entrevista: às certidões da Justiça
Estadual/Distrital; do Tribunal de Contas do Estado e 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 demitida.

MAURÍCIO
ANTONIO DE
SOUSA
ASSUNÇÃO -
CGOR

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 3 (três) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 2 (dois) anos ou
titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital e
comprovação de reconhecimento pelo MEC. Caso seja habilitado deverá apresentar até a
data da entrevista: Certidão/declaração negativa de demissão expedida pelos entes/
órgãos em que tenha trabalhado nos últimos dez anos; Certidão/declaração negativa da
Justiça Eleitoral.

MELCHISEDECK
FEITOSA
CORREIA –
Sup/MG/ES e
CLSO

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital. Caso seja habilitado deverá
apresentar até a data da entrevista: Certidão/declaração negativa da Justiça Eleitoral; dos
Tribunais de Contas da União, do Estado e, quando for o caso, do Município.

MILTON
RIBEIRO
JUNIOR – CGOF

Inabilitado

Não apresentou: Certidão(ões) ou declaração(ões) de tempo de serviço que comprove(m)
a experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às competências do
cargo (orçamento e finanças públicas). Caso seja habilitado deverá apresentar até a data
da entrevista: Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado.

NEI FUTURO
ROCHA NETO –
Sup/MG/ES

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital. Caso seja habilitado deverá
apresentar até a data da entrevista: Certidão/declaração negativa da Justiça Federal;
Certidão/declaração negativa da Justiça Estadual/Distrital; Certidão/declaração negativa
da Justiça Militar; Certidão/declaração negativa dos Tribunais de Contas da União, do
Estado e, quando for o caso, do Município; Certidão/declaração negativa de
Antecedentes Criminais.

ORLANDO
RODRIGUES
MARTINS
JUNIOR – Sup/RR

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital. Caso seja habilitado deverá
apresentar até a data da entrevista: 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.

PAULO KENITI
INOUE – Sup MG
e ES

Inabilitado

Não apresentou: A declaração constante do Anexo V do Edital. Caso seja habilitado
deverá apresentar até a data da entrevista: Certidão negativa da Justiça Federal; Certidão
negativa da Justiça Estadual (atualizada); e Certidão negativa do Tribunal de Contas do
Estado.

RAIMUNDO
MAIA MORAIS –
Sup/RR

Inabilitado
Não apresentou: experiência mínima de ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou titulação de
especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital.

RENATA NUNES
DE FARIA –
Sup/MG/ES e
COLEG

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou
titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital e Declaração
para cumprimento do art. 3º da Portaria MINFRA/nº 399. Caso seja habilitado deverá
apresentar até a data da entrevista: Certidão da Justiça Eleitoral; Certidão do Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa Antecedentes
Criminais – CNJ;  emitida pelo CNJ; Antecedentes Criminais; Certidão do Tribunal de
Contas da União; Certidão do Tribunal de Contas do Estado.

RICARDO LUIZ
FIALHO

Inabilitado Não apresentou: diploma de graduação de nível superior; experiência mínima de 4
(quatro) anos nas áreas relacionadas às competências do cargo ou função requisitadas no
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COUTINHO –
Sup/MG, CGOF,
CGOR e CLSO

Edital. Caso seja habilitado deverá apresentar até a data da entrevista:
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.

RODOLFO
CARLOS
ALVARADO
MONTOYA –
Sup/MG

Inabilitado

Não apresentou: diploma de graduação de nível superior reconhecido/revalidado pelo
MEC, experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às competências do
cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão ou função de
confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou titulação de
especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital. Caso seja habilitado
deverá apresentar até a data da entrevista: 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) e 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.

RODRIGO LUIZ
CAIRES
ARAÚJO* – Sup
MG e ES

Habilitado

Caso seja convocado para a entrevista deverá apresentar até a data da entrevista:
Certidão negativa do Tribunal de Contas do(s) Estado(s); 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.

ROMULO
GASPAR DA
COSTA – Sup/MG

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou
titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital. Caso seja
habilitado deverá apresentar até a data da entrevista: Certidão/declaração negativa da
Justiça Federal; Certidão/declaração negativa da Justiça Eleitoral; Certidão/declaração
negativa da Justiça Estadual/Distrital; Certidão/declaração negativa da Justiça Militar;
Certidão/declaração negativa dos Tribunais de Contas da União, do Estado e, quando for
o caso, do Município; 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; e
Certidão/declaração negativa de Antecedentes Criminais.

ROSEMARY
JANNETH
LLANQUE
AYALA – Sup/ES

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou
titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital reconhecido
pelo MEC (Os documentos apresentados pela candidata, os quais, eventualmente,
poderiam ser usados para comprovação de experiência profissional e/ou atuação em
cargo comissionado estão em língua estrangeira, assim, conforme estabelecido no item
7.2 do Edital n.° 14/2019, todo documento expedido em língua estrangeira, somente será
considerado quando traduzido em língua portuguesa por tradutor juramentado e
convalidado por instituição brasileira, conforme preconiza o art. 18, Decreto m° 13.609,
de 21/10/1943, bem como o § 1° do Artigo 22 da Lei Federal n° 9.784, de 29/01/1999) e
Declaração para cumprimento do art. 3º da Portaria MINFRA/nº 399. Caso seja
habilitado deverá apresentar até a data da entrevista: Certidão da Justiça Eleitoral;
Certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa Antecedentes Criminais – CNJ;  Declaração, se aplicável, dos entes
públicos ou órgãos jurisdicionais, em que tenha trabalhado nos últimos 10 (dez) anos,
constando a informação de que não tenha sido demitido.

SANZIO
RENATO
TEIXEIRA DA
SILVA – CGOF

Inabilitado Não apresentou: Verso do diploma de graduação de nível superior; Verso do certificado
de pós-graduação e/ou comprovante de experiência mínima de 3 (três) anos em funções
de confiança e cargos em comissão, contendo as datas de início e término (ou data final
da contagem) a fim de possibilitar a análise e a pontuação, sugere-se a apresentação de
declaração da entidade empregadora que complemente as informações constantes da
carteira de trabalho; Comprovante de experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas de
orçamento e finanças públicas, contendo as datas de início e término (ou data final da
contagem) a fim de possibilitar a análise das experiências profissionais e a pontuação,
sugere-se a apresentação de declaração da entidade empregadora que complemente as
informações constantes da carteira de trabalho. Caso seja habilitado deverá apresentar
até a data da entrevista: Anexo do Edital devidamente preenchido e assinado;
Certidão/declaração negativa do Tribunal de Contas da União; Certidão/declaração
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negativa do Tribunal de Contas do Estado; Certidão/declaração negativa do Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa;
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; e Certidão/declaração negativa de Antecedentes Criminais.

SANZIO
RENATO
TEIXEIRA DA
SILVA – Sup/MG

Inabilitado

Não apresentou: Verso do diploma de graduação de nível superior; Verso do certificado
de pós-graduação e/ou comprovante de experiência mínima de 3 (três) anos em funções
de confiança e cargos em comissão, contendo as datas de início e término (ou data final
da contagem) a fim de possibilitar a análise e a pontuação, sugere-se a apresentação de
declaração da entidade empregadora que complemente as informações constantes da
carteira de trabalho; Comprovante de experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas de
fiscalização de contratos, gestão de contratos de obras, gestão de pessoas, gestão de
equipes multidisciplinares, gestão pública, orçamento público, gestão de riscos e gestão
de processos, contendo as datas de início e término (ou data final da contagem) a fim de
possibilitar a análise das experiências profissionais e a pontuação, sugere-se a
apresentação de declaração da entidade empregadora que complemente as informações
constantes da carteira de trabalho. Caso seja habilitado deverá apresentar até a data da
entrevista: Anexo do Edital devidamente preenchido e assinado; Certidão/declaração
negativa do Tribunal de Contas da União; Certidão/declaração negativa do Tribunal de
Contas do Estado; Certidão/declaração negativa do Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa; 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; e Certidão/declaração negativa
de Antecedentes Criminais.

UITER DE
ARAÚJO
GUEDES - CGOF

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 3 (três) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 2 (dois) anos ou
titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital. Caso seja
habilitado deverá apresentar até a data da entrevista: Certidão Negativa da Justiça
Federal;   Certidão Negativa da Justiça Federal da Justiça Eleitoral; Certidão Negativa da
Justiça Estadual/Distrital; Certidão Negativa da Justiça Militar (STM); Certidão
Negativa dos Tribunais de Contas da União e do Estado; Certidão  do Cadastro Nacional
de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNJ); 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 declaração de Antecedentes
Criminais.

WALMIR
TEIXEIRA
PINTO –
Sup/MG/ES/RR,
CGOF, CGOR,
CLSO, CODEP e
COLEG

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital; ocupação de cargo em comissão
ou função de confiança na Administração Pública por no mínimo 3 (três) anos ou
titulação de especialista, mestre ou doutor nas áreas requisitadas no Edital. Caso seja
habilitado deverá apresentar até a data da entrevista: Certidão da Justiça Federal e
Certidão de Antecedentes Criminais.

WALTER
SIDRONIO DA
SILVA JUNIOR –
Sup/MG/ES/RR

Inabilitado

Não apresentou: experiência mínima de 4 (quatro) anos nas áreas relacionadas às
competências do cargo ou função requisitadas no Edital. Caso seja habilitado deverá
apresentar até a data da entrevista: Certidão/declaração negativa da Justiça Federal e da
Justiça Estadual; 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).

 
3. DOS RECURSOS
3.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da análise curricular (1ª etapa) disporá de 1 (um)
dia para fazê-lo, até às 23h59min do dia 07/10/2019.
3.2. Para recorrer contra o resultado da análise curricular (1ª etapa), o candidato deverá encaminhar formulário de
recurso, conforme Anexo III, por meio de mensagem eletrônica para o e-mail processoseletivo@dnit.gov.br, especificando o
item e o motivo de discordância. Cada item questionado deverá conter, no máximo, 20 (vinte) linhas.
3.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será
indeferido.
3.4. Não será aceito recurso via postal, via fax, ou, ainda, fora do prazo.

mailto:processoseletivo@dnit.gov.br
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3.5. Recurso cujo teor desrespeite a qualquer das unidades ou servidor da Autarquia será indeferido.
3.6. O resultado final da análise curricular após os recursos e divulgação do cronograma da entrevista inicial será
divulgado no endereço eletrônico www.dnit.gov.br na data provável de 17/10/2019.
3.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso ou recurso ao resultado definitivo.

 

Brasília/DF, 04 de outubro de 2019.

 

ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS FILHO
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Antônio Leite dos Santos Filho, Diretor-Geral, em 04/10/2019, às 15:59,
conforme horário oficial 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 verificador 4171837 e o código CRC
7EBB4DCD.

 

Referência: Processo nº 50600.026756/2019-14 SEI nº 4171837
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