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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
  

EDITAL Nº 34/ 2020 /DNIT, DE 24 DE AGOSTO DE 2020

Processo nº 50600.016653/2020-71
SELEÇÃO NACIONAL PARA PROVIMENTO DE CADASTRO DE VAGAS NO DNIT

 
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, alterada pelas Portarias nº 565, de
31 de outubro de 2019, e Portaria nº 79, de 08 de julho de 2020, 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. COORDENADOR DE CADASTRO E PAGAMENTO – FCPE 101.3

Classif. Nome Formação
Acadêmica

Experiência
Profissional

Pontuação
Final

1º GIDALTI INACIO DA SILVA 1,2 12,0 13,2
2º LUCIANA OTILIO BUREGIO* 1,0 12,0 13,0

 
1.2. COORDENADOR DE CONTRATOS E COMPRAS – FCPE 101.3

Classif. Nome Formação
Acadêmica

Experiência
Profissional

Pontuação
Final

1º RAUL CAPP PALLOTTA* 0,1 8,0 8,1

 
1.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA/SRE/RO – FCPE 101.3
                        Não houve candidato habilitado
 
1.4. COORDENADOR DE ENGENHARIA/SRE/SP – FCPE 101.3

Classif. Nome Formação
Acadêmica

Experiência
Profissional

Pontuação
Final

1º JOSÉ RIBAMAR TAVARES JUNIOR* 1,3 10,0 11,3
2º MARCO ANTONIO BLOTTA* 0,6 10,0 10,6

 

DOS CANDIDATOS NÃO HABILITADOS POR NÃO CUMPRIREM OS REQUISITOS
CONSTANTES DO EDITAL E CANDIDATOS HABILITADOS COM PENDÊNCIA DE ENTREGA
DE CERTIDÕES NEGATIVAS ATÉ A DATA DA ENTREVISTA, CASO CONVOCADOS:
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Nome Situação Observação

ALINE DE ANDRADES
MORRUDO* - COENGE/SP Inabilitada

A candidata em questão não demonstrou ser servidor
público efetivo, logo, entende-se que o mesmo não
pode concorrer ao cargo de Coordenador de
Engenharia – FCPE 101.3, pois o mesmo é privativo
dos servidores públicos efetivos, conforme informado
no item 1.9 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” e conforme
determinação contida no §1º do art. 2º da Medida
Provisória nº 731/2016, enseja que a condição para se
exercer as atribuições da Função Comissionada do
Poder Executivo - FCPE é ser servidor ocupante de
cargo efetivo, o que não abarca servidores sem vínculo
e empregados públicos (Nota Técnica nº 11094/2016-
MP).

AYOMIKUN OLULEKE
ARUWAJOYE* -
COENGE/RO/SP

Inabilitado

O candidato em questão não demonstrou ser servidor
público efetivo, logo, entende-se que o mesmo não
pode concorrer ao cargo de Coordenador de
Engenharia – FCPE 101.3, pois o mesmo é privativo
dos servidores públicos efetivos, conforme informado
no item 1.9 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” e conforme
determinação contida no §1º do art. 2º da Medida
Provisória nº 731/2016, enseja que a condição para se
exercer as atribuições da Função Comissionada do
Poder Executivo - FCPE é ser servidor ocupante de
cargo efetivo, o que não abarca servidores sem vínculo
e empregados públicos (Nota Técnica nº 11094/2016-
MP).

CÁSSIO ANDRÉ DA SILVA* -
COENGE/SP Inabilitado

O candidato em questão não demonstrou ser servidor
público efetivo, logo, entende-se que o mesmo não
pode concorrer ao cargo de Coordenador de
Engenharia – FCPE 101.3, pois o mesmo é privativo
dos servidores públicos efetivos, conforme informado
no item 1.9 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” e conforme
determinação contida no §1º do art. 2º da Medida
Provisória nº 731/2016, enseja que a condição para se
exercer as atribuições da Função Comissionada do
Poder Executivo - FCPE é ser servidor ocupante de
cargo efetivo, o que não abarca servidores sem vínculo
e empregados públicos (Nota Técnica nº 11094/2016-
MP).

FELIX JUNIOR ALVES DA Inabilitado O candidato apresentou certidão de regularidade
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SILVA* - COENGE/RO/SP profissional (CREA-RO),  vencida em 31 de dezembro
de 2019, necessitando, dessa maneira, que seja
apresentada certidão de regularidade profissional
válida. O candidato deverá apresentar até a data da
entrevista, caso habilitado, Certidão negativa
atualizada da Justiça Estadual/Distrital, Certidão
negativa atualizada da Justiça Militar,
Certidão/Declaração de Tribunais de Contas da União
(Inabilitados), Certidão negativa atualizada de
Antecedentes Criminais (Polícias Federal e Civil),
e Termo de Autorização de Acesso de Dados
(Assinatura digital, SEI ou original), conforme item
5.4.1 do Edital.

JÁCOME DA SILVA
MARINHO* - COENGE/RO Inabilitado

A Declaração para cumprimento do art. 3º da Portaria
MINFRA/nº 399 (Anexo V), de caráter eliminatório,
não foi apresentada o que acarreta a desclassificação
do candidato.

JOSÉ RIBAMAR TAVARES
JUNIOR* - COENGE/SP Habilitado

O candidato deverá apresentar até a data da entrevista,
caso convocado, Termo de Autorização de Acesso de
Dados (Assinatura digital, SEI ou original), conforme
item 5.4.1 do Edital.

LUCIANA OTILIO BUREGIO*
- COCAP Habilitada

A candidata deverá apresentar até a data da entrevista,
caso convocado, Termo de Autorização de Acesso de
Dados (Assinatura digital, SEI ou original), conforme
item 5.4.1 do Edital.

MARCO ANTONIO BLOTTA*
- COENGE/SP Habilitado

O candidato deverá apresentar até a data da entrevista,
caso convocado, Certidão negativa atualizada do
Tribunal de Contas da União (Inabilitados) e a do
Tribunal de Contas do Estado, Certidão Negativa de
Antecedentes Criminais (Polícia Civil) e Termo de
Autorização de Acesso de Dados (Assinatura digital,
SEI ou original), conforme item 5.4.1 do Edital.

MARIA EDUARDA SILVA
ANDRADE* - COENGE/RO/SP Inabilitada

A candidata em questão não demonstrou ser servidor
público efetivo, logo, entende-se que o mesmo não
pode concorrer ao cargo de Coordenador de
Engenharia – FCPE 101.3, pois o mesmo é privativo
dos servidores públicos efetivos, conforme informado
no item 1.9 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” e conforme
determinação contida no §1º do art. 2º da Medida
Provisória nº 731/2016, enseja que a condição para se
exercer as atribuições da Função Comissionada do
Poder Executivo - FCPE é ser servidor ocupante de
cargo efetivo, o que não abarca servidores sem vínculo
e empregados públicos (Nota Técnica nº 11094/2016-
MP).

PAULA PIGATTO CASARIN* -
COENGE/SP

Inabilitada A candidata em questão não demonstrou ser servidor
público efetivo, logo, entende-se que o mesmo não
pode concorrer ao cargo de Coordenador de
Engenharia – FCPE 101.3, pois o mesmo é privativo
dos servidores públicos efetivos, conforme informado
no item 1.9 do edital: “As Funções Comissionadas do
Poder Executivo – FCPE são privativas de servidores
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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” e conforme
determinação contida no §1º do art. 2º da Medida
Provisória nº 731/2016, enseja que a condição para se
exercer as atribuições da Função Comissionada do
Poder Executivo - FCPE é ser servidor ocupante de
cargo efetivo, o que não abarca servidores sem vínculo
e empregados públicos (Nota Técnica nº 11094/2016-
MP).

RAUL CAPP PALLOTTA* -
COCOMP Habilitado

O candidato deverá apresentar até a data da entrevista,
caso convocado, Certidão Negativa de Antecedentes
Criminais da Polícia Civil e Termo de Autorização de
Acesso de Dados (Assinatura digital, SEI ou original),
conforme item 5.4.1 do Edital.

 
2. DOS RECURSOS
2.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da análise curricular (1ª etapa)
disporá de 2 (dois) dias para fazê-lo, até às 23h59min do dia 01/09/2020.
2.2. 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.
2.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será indeferido.
2.4. Não será aceito recurso via postal, via fax, ou, ainda, fora do prazo.
2.5. Recurso cujo teor desrespeite a qualquer das unidades ou servidor da Autarquia será
indeferido.
2.6. 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 11/09/2020.
2.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso ou recurso ao resultado
definitivo.

 

Brasília/DF, 24 de agosto de 2020.

 

ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS FILHO
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Antônio Leite dos Santos Filho, Diretor-Geral, em
26/08/2020, às 20:38, 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 6330715 e
o código CRC 3F578EE1.

 

mailto:processoseletivo@dnit.gov.br
http://www.dnit.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 50600.016653/2020-71 SEI nº 6330715

              

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |


