
 

 

PERFIL DO CARGO 

DIRETOR(A) GERAL 

 

DO CARGO 

Nome do cargo DIRETOR(A) GERAL 

Nível do cargo DAS 101.6 

Órgão de atuação Diretoria Geral 

Requisitos Legais 
Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001; Resolução nº 25, de 5 de maio de 2016. Decreto nº 

10.367, de 22 de maio de 2020. 

DAS 

RESPONSABILIDADES 
 

Principais responsabilidades 

- Implementar, em sua esfera de atuação, a política estabelecida para a administração da 

infraestrutura do Sistema Federal de Viação, sob jurisdição do Ministério da Infraestrutura, 

que compreende a operação, manutenção, restauração, adequação de capacidade e ampliação 

mediante construção de novas vias e terminais, de acordo com a legislação pertinente e as 

diretrizes estabelecidas na Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001; 

- Articular com agências reguladoras federais e com órgãos e entidades dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios para resolução das interfaces dos diversos meios de 

transportes, visando à movimentação multimodal mais econômica e segura de cargas e 

passageiros; 

- Atuar em harmonia junto às autoridades federais, estaduais, municipais e parlamentares 

encarregadas do gerenciamento da infraestrutura e da operação de transporte aquaviário e 

terrestre. 

- Fornecer ao Ministério da Infraestrutura informações e dados para subsidiar a formulação 

dos planos gerais de outorga e de delegação dos segmentos da infraestrutura viária; 

- Gerenciar o desenvolvimento das atividades das Diretorias do DNIT e dos órgãos 

Descentralizados, a fim de garantir a entrega de resultados e geração de valor público para a 

sociedades; 

- Editar normas e especificações técnicas sobre matérias de Competência do DNIT; 

- Programar, coordenar e orientar ações nas áreas: Administração, Planejamento, Obras e 

serviços, Pesquisa, Capacitação de pessoal, Investimento e informações sobre suas 

atividades; 

- Promover, por meio das suas unidades administrativas, o desenvolvimento sustentável da 

Infraestrutura de Transportes do país. 

- Participar como presidente da Diretoria Colegiada do DNIT, 

- Submeter ao Conselho Administrativo: 

- Propostas de modificações do regimento interno do DNIT; 

- Relatório anual de atividades e desempenho, a serem enviados ao Ministério da 

Infraestrutura; 

- Planejamento Estratégico do DNIT, 

- Proposta Orçamentária anual, 

Escopo de Gestão/Equipe de 

Trabalho 

Diretoria-Geral 

- 1 Serviço  

- Coordenação-Geral de Integridade 

- 1 Gabinete 

- 1 Divisão 

- Seção 

- Ouvidoria 

- Procuradoria Federal Especializada 

- Corregedoria 



 

 

PERFIL DO CARGO 

DIRETOR(A) GERAL 

- Auditoria Interna 

- Diretoria-Executiva 

- Superintendências Regionais 

DOS REQUISITOS 

DESEJÁVEIS 
 

Formação e Experiência 

- Formação em nível superior, preferencialmente em Engenharia Civil, acrescida de Pós-

Graduação em área correlata à atuação do órgão ou às atribuições do cargo; 

- Experiência profissional de, no mínimo, cinco anos em atividades correlatas às áreas de 

atuação do DNIT ou em áreas relacionadas às atribuições e às competências da função; 

- Ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS de nível 3 ou 

superior em qualquer Poder, inclusive na administração pública indireta, de qualquer ente 

federativo por, no mínimo, três anos. 

Competências 

Gerenciais 

- Liderança e Gestão de Equipes 

- Negociação 

- Resiliência 

- Resolução de Problemas 

- Comunicação 

- Relacionamento Interpessoal 

- Inovação e Gestão da Mudança 

 

Competências Técnicas 

- Governança Coorporativa; 

- Governança e Gestão de Pessoas; 

- Governança e Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil; 

- Gestão de Recursos Logísticos; 

- Governança e Gestão de Contratos; 

- Governança e Gestão de TIC; 

- Comunicação Institucional; 

- Conformidade e Transparência; 

- Planejamento de ações de Infraestrutura; 

- Planejamento de Engenharia; 

- Operações de Transportes; 

- Gestão Socioambientais; 

- Percepção Tecnológica 

- Gestão de Projetos 

- Normas de Qualidade (ABNT, DNIT, etc); 

- Gestão de Dados 

- Promoção da Inovação e Pesquisa; 

- Elaboração de proposições normativas legais. 

Outros Requisitos 

- Desejável título de mestre e/ou doutor nas áreas correlatas à atuação do órgão ou às 

atribuições do cargo; 

- Desejável nível de inglês avançado. 

 


