DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
INSTITUTO DE PESQUISAS RODOVIÁRIAS
PROGRAMA DE TREINAMENTO

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA OS CURSOS

1

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Os cursos da Diretoria de Planejamento e Pesquisa/DPP promovidos pela Coordenação do Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR serão ministrados exclusivamente para os servidores do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e serão regidos pelos critérios que seguem.
Os cursos terão a carga horária de 32 horas e serão ministrados em 5 (cinco) dias úteis de uma
semana, com início na segunda feira às 13:00 horas e término na sexta feira às 12:00 horas.
O período para a realização da pré-inscrição num curso terá a duração de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data correspondente ao trigésimo dia antecedente ao do início do
respectivo curso. A realização intempestiva de qualquer pré-inscrição não será conhecida e
seu Formulário será devolvido ao requerente.
2

OBJETIVO

Os cursos buscam proporcionar o constante desenvolvimento do servidor por meio do Programa de Treinamento do IPR, com vistas ao preenchimento das lacunas de conhecimento
técnico para o adequado desempenho das tarefas.
Além disso, buscam aplicar as atividades educacionais à realidade dos servidores, de forma a
melhorar o desempenho profissional, a produção dos resultados e a eficiência na aplicação
dos recursos públicos, como também atender às disposições do Decreto nº 5.707/2006.
3

PÚBLICO ALVO:

Os cursos são destinados aos servidores do DNIT, de acordo com os cargos discriminados
para cada curso programado [analistas em infraestrutura de transportes (A), engenheiros (E),
técnicos de estrada (T) e técnicos de suporte em infraestrutura de transportes (T)].
4

DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS

A divulgação do Programa de Treinamento será realizada através do site do IPR no endereço
http://ipr.dnit.gov.br e por intermédio de envio de e-mail pela ASCOM a todos os servidores
do DNIT.
5

DIÁRIAS E PASSAGENS:

Os recursos financeiros serão descentralizados pela COTREN para as Superintendências Regionais, para que as diárias e passagens sejam providenciadas, também, por esses Órgãos
Descentralizados.
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6

AS PRÉ-INSCRIÇÕES:

As pré-inscrições serão feitas, exclusivamente, através do envio por e-mail do Formulário de
Pré-Inscrição, para cada curso, ao Instituto de Pesquisas Rodoviárias (ipr@dnit.gov.br).
Fica vedada a pré-inscrição ou reserva de vaga por qualquer outro meio.
O IPR informará aos interessados o resultado da seleção.
7

VAGAS E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

7.1

As vagas para os cursos serão disponibilizadas conforme discriminação a seguir:
a) Para os cursos de Ensaios Laboratoriais:
A seleção dos servidores para as 17 (dezessete) vagas em cursos de Ensaios Laboratoriais de Materiais e Misturas Asfálticas será realizada, exclusivamente, com a aplicação
do critério descrito no subitem 7.5.
b) Para os demais cursos do IPR:
- Duas vagas para a Superintendência Regional no Estado de Minas Gerais e duas vagas
para a Superintendência Regional no Estado do Rio de Janeiro;
- Uma vaga para cada uma das demais Superintendências Regionais;
- Oito vagas para servidores da Sede do DNIT.

7.2

Os candidatos que participaram da pré-inscrição serão ordenados em lista classificatória, por unidade gestora, sendo considerada a ordem de classificação por pontuação adquirida no Formulário de Pré-Inscrição, de acordo com as prescrições fixadas no subitem 7.1.

7.3

Será efetuado um cadastro de reserva, para o caso de possíveis desistências ou impedimentos.

7.4

A lista classificatória completa será enviada, por e-mail, a cada participante pré-inscrito.

7.5

Critério para Seleção
Para a classificação dos candidatos serão utilizadas suas pontuações obtidas nos quesitos a seguir, conforme instruído no Formulário de Pré-Inscrição:

7.5.1 Interface do curso com as atividades desenvolvidas pelo servidor
Sim – 5,00 pontos
Não – 0,00 ponto

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
INSTITUTO DE PESQUISAS RODOVIÁRIAS
PROGRAMA DE TREINAMENTO

7.5.2 Servidor já participou do curso pretendido
Sim – 0,00 ponto
Não – 5,00 pontos

7.5.3 Participação do servidor em curso promovido pelo IPR
Nenhum curso – 5,00 pontos
1 ou 2 cursos – 4,00 pontos
3 ou 4 cursos – 3,00 pontos
5 ou mais cursos – 1,00 ponto
7.5.4 Servidor é fiscal de contrato cujo objeto tem relação com o tema do curso
Sim – 5,00 pontos
Não – 0,00 ponto
7.6

Critério de desempate
a) Tempo de Serviço no DNIT, em anos completos:
Até 4 anos – 0,5 ponto
Entre 4 e 6 anos – 0,4 ponto
Entre 6 e 8 anos – 0,3 ponto
Entre 8 e 10 anos – 0,2 ponto
Mais de 10 anos – 0,1 ponto
b) No caso de permanecer o empate na pontuação após aplicação do critério descrito na
alínea “a” serão observadas as idades dos candidatos, em anos completos:
Até 30 anos – 0,5 ponto
Entre 30 e 35 anos – 0,4 ponto
Entre 35 e 40 anos – 0,3 ponto
Entre 40 e 45 anos – 0,2 ponto
Mais de 45 anos – 0,1 ponto

7.7

Vacância de vaga em curso
A seleção de candidatos para as vagas não preenchidas por servidores das Unidades
Gestoras (Superintendências Regionais e Sede) seguirá os critérios prescritos nos subitens 7.5 e 7.6.
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7.8

Termo de compromisso
Os servidores classificados para as vagas deverão preencher, assinar e encaminhar cópia
digitalizada, por e-mail, ao IPR (ipr@dnit.gov.br) do Termo de Compromisso, cujo
formulário encontra-se disponível no sítio do IPR na internet.

8

CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO:

O cancelamento da inscrição deverá ser realizado com antecedência mínima de 05 (cinco)
dias do início do curso através de e-mail encaminhado pelo servidor ao IPR, comunicando sua
desistência ou o impedimento de sua participação em determinado curso.
9

CERTIFICADO:

Após concluir o curso, os alunos aprovados receberão do IPR o certificado, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
Para aprovação nos cursos é requerido o seguinte:
- Frequência mínima de 75% das aulas; e
- Nota igual ou superior a 7 (sete) no teste a ser aplicado no último período do curso (5º dia).
10

DISPOSIÇÕES FINAIS

As informações referentes ao Programa de Treinamento (cursos, datas, locais, instrutores etc.)
encontram-se disponibilizadas no site do IPR na internet.
Dúvidas ou informações não tratadas por este Edital serão esclarecidas pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias através do e-mail ipr@dnit.gov.br ou pelos telefones (21) 3545.4616,
3545.4522 e 3545.4590 (ramais 214616, 214522 e 214590).

