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DO CARGO 

Nome do cargo DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) 

Nível do cargo DAS 101.5 

Órgão de atuação Diretoria-Executiva / 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 

• Coordenar Supervisionar as atividades das Diretorias Setoriais e dos Órgãos 

Descentralizados, assegurando o funcionamento eficiente e harmônico do DNIT; 

• Coordenar e Acompanhar o processo de Modernização, Governança e Planejamento 

Estratégico do DNIT em consonância com as diretrizes governamentais; 

• Acompanhar e Consolidar o processo de avaliação de desempenho institucional;  

• Orientar e Supervisionar as atividades relativas ao planejamento e à gestão de 

processos do DNIT; e 

• Orientar o processo de elaboração da proposta orçamentária com base no 

planejamento estratégico. 

Principais Projetos 

• Implementação do Novo Modelo de Governança, Gestão e Gerenciamento nas 

Diretorias do DNIT ; 

• Implementação do Painel para Gestão de Riscos Estratégicos e Corporativos do 

DNT; 

• Monitoramento dos Riscos Corporativos Priorizados; 

• Atualização da Cadeia de Valor do DNIT alinhado ao novo Mapa Estratégico; 

• Modelo de termo de referência padrão para contratação de gerenciamento e 

supervisão; 

• Modelo de contratos por remuneração variável; 

• Normatização do fluxo da PLOA ; 

• Normatização do fluxo do PNMR ; 

• Rever a metodologia do Risco ampliando a aplicação da metodologia 

Escopo de Gestão/Equipe de 

Trabalho 

Diretoria-Executiva 

- Coordenação-Geral de Modernização e Gestão Estratégica 

- 2 Coordenações 

- Diretorias Setoriais 

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 
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- Comunicação 

- Relacionamento Interpessoal 

- Inovação e Gestão da Mudança 

 

Competências Técnicas 

- Governança e Gestão de Pessoas; 

- Governança e Gestão Orçamentária e Financeira; 

- Governança e 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; 

- Percepção Tecnológica; 

- Promoção da Inovação e Pesquisa; 

- Elaboração de proposições normativas e 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. 

 


