ANEXO IV DO EDITAL Nº 01/2017 - DETRAN/SEPLAG
Descrição das atividades dos cargos, compreendendo objetivos e atribuições.
Analista de Trânsito e Transportes (todas as especialidades) - Nível Superior Completo
Objetivo do cargo: Participar da formulação de Políticas Públicas de Trânsito e Transportes para o Estado, desenvolver,
orientar, coordenar, planejar, implementar programas, projetos, processos, sistemas, pesquisas e estudos sobre o
trânsito, coleta de dados estatísticos, elaboração de estudo sobre acidentes de trânsito e suas causas, registro e
licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação e segurança de trânsito,
engenharia de trânsito e transportes, operação de sistemas viários, fiscalização de trânsito e transportes e operações
especiais, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades, cumprir e fazer cumprir a legislação e as
normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições, bem como executar outras atividades correlatas à sua área
de atuação de acordo com a sua formação profissional, cujas soluções implicam em elevados níveis de complexidade,
articulação e tecnicidade.
Atribuições do cargo de Analista de Trânsito e Transportes
Especialidade Administrador: Formular planos, programas e projetos administrativos em geral, pesquisando e
analisando a realidade administrativa e operacional do Serviço Público Estadual nos níveis macro e microeconômicos e
propondo medidas para correção de desvios; realizar estudos sobre Organização, Sistemas e Métodos, objetivando a
racionalização e a simplificação do trabalho; desenvolver e aprimorar estudos específicos nas áreas de Administração
de Recursos Humanos, de Material e Patrimônio, Financeira e Orçamentária de Recursos Humanos Geral, formulando
estratégias de ação adequadas a cada área; exercer funções gerenciais e de assessoramento nas áreas de atuação
específica da profissão.
Especialidade Arquitetura e Urbanismo: Planejar, coordenar, supervisionar, operacionalizar e dirigir projetos
arquitetônicos de edifícios, paisagísticos, monumentos, loteamentos e outras obras, estudando características,
preparando programas e métodos de trabalho, especificando os recursos necessários, para permitir a construção
montagem e manutenção das mencionadas obras e ordenação estética e funcional da paisagem.
Especialidade Ciências Contábeis: Planejar, organizar, supervisionar, orientar e dirigir a execução das atividades
contábeis, de acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos necessários à laboração
orçamentária e ao controle da situação patrimonial e financeira da Instituição.
Especialidade Engenharia: Planejar, elaborar, coordenar, acompanhar, fiscalizar, dirigir e executar programas e
projetos, bem como desenvolver atividades inerentes às diversas áreas da engenharia e que tenham aplicação
profissional e técnica nas atividades desenvolvidas pelo DETRAN/CE.
Especialidade Assuntos Educacionais: Planejar, organizar, coordenar e realizar estudos e pesquisas na área de
educação para o trânsito e transportes voltados para a produção do conhecimento científico sobre a realidade sóciopolítico-educacional; elaborar, implementar analisar e acompanhar planos, programas e projetos educacionais; definir
os objetivos educacionais visando à defesa e proteção do indivíduo no trânsito dentro dos programas de combate a
violência e prevenção de acidentes; elaborar, implementar e acompanhar planos e projetos para educação para o
Trânsito, visando ao aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem para as atividades de trânsito e transporte;
realizar cursos para a formação de diretores e instrutores, examinadores de trânsito, bem como curso de reciclagem;
promover, coordenar e divulgar campanhas de educação para o trânsito; supervisionar e rever a programação de
treinamento e capacitação de servidores; executar outras atividades correlatas.
Especialidade Tecnologia da Informação: Planejar, pesquisar e analisar as tecnologias e inovações aplicáveis às
atividades de trânsito e transportes, bem como formular e implantar soluções e diretrizes para os problemas de
hardware e infraestrutura tecnológica, gerenciando e executando projetos e dando o suporte tecnológico às diversas
áreas internas.
Agente de Trânsito e Transportes - Nível Médio Completo
Objetivo do cargo: Exercer as atividades fiscalizatórias de trânsito, de transportes e outras atividades administrativas
correlatas com as atribuições inerentes do cargo.

Atribuições do cargo: Agente de Trânsito e Transportes
Fiscalizar o trânsito, lavrar autos de infrações e exercer o poder de polícia de trânsito para cumprimento da Lei
nº9.503/97; apreender e encaminhar aos órgãos policiais os veículos comprovadamente adulterados ou produtos de
furtos, para posterior devolução aos seus legítimos proprietários; verificar a autenticidade dos documentos dos
veículos e dos respectivos proprietários e/ou condutores, comunicando à autoridade competente qualquer
irregularidade ocorrida no momento da vistoria, para a adoção de medidas corretivas; fiscalizar o transporte, lavrar
autos de infrações e exercer o poder de polícia de trânsito para cumprimento da Lei nº14.024/2007; realizar
periodicamente vistoria na frota de ônibus das empresas permissionárias, verificando as condições de funcionamento,
segurança e conforto dos veículos, para assegurar o desenvolvimento eficiente do serviço; inspecionar garagens e
oficinas de empresas permissionárias de transporte rodoviário de passageiros, verificando os serviços efetuados, idade
e estado de conservação da frota, equipamentos disponíveis e controles existentes para operação e manutenção, para
constatar irregularidades por ventura existente; estabelecer cronograma de vistoria de toda frota em operação no
sistema intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, com base na programação existente e nas observações
efetuadas, para assegurar a regularidade e o funcionamento eficiente do sistema; emitir laudos de vistorias efetuadas,
com base nos diversos aspectos analisados e vistoriados, para propor as medidas que se fizerem necessárias; propor a
retirada de veículos de circulação quando na vistoria ficar constatada a falta de condição de segurança e conforto dos
passageiros ou do atendimento às especificações exigidas, para prevenir possíveis irregularidades; realizar vistorias com
vistas à inclusão de novos veículos na frota, renovação de certificados de vistorias, fiscalização de regularidade,
atendida a regulamentação vigente, para assegurar a eficiência no serviço; realizar operações de fiscalização e
recolhimento de animais soltos nas vias ou nas faixas de domínio, com o objetivo garantir a segurança viária dos
usuários, evitando perigo potencial gerado à segurança do trânsito; elaborar relatórios circunstanciados dos trabalhos
executados no controle dos serviços de fiscalização intermunicipais de transportes rodoviários de passageiros, segundo
a sua natureza, recomendando à autoridade superior as mudanças que se fizerem necessárias; exercer atividades
administrativas correlatas às áreas de fiscalização de trânsito e de transporte, e de vistorias de veículos; promover a
melhoria e a atualização sistêmica dos procedimentos e técnicas de vistoria e identificação de veículos para a emissão
de documentos de veículos e de condutores, bem como na qualidade do atendimento ao usuário; aplicar princípios
éticos e de relações humanas no trabalho, contribuindo para o crescimento profissional da equipe; buscar a integração
da atividade-meio com a atividade-fim, de modo que toda a estrutura organizacional esteja comprometida com a
natureza de atividade da autarquia.
Vistoriador - Nível Médio Completo
Objetivo do cargo: Exercer as atividades de vistorias veicular, e outras atividades administrativas correlatas com as
atribuições inerentes do cargo.
Atribuições do cargo: Vistoriador
Realizar vistoria técnica em veículos para identificação, detecção de irregularidade, adulteração e fraude de chassis ou
simples observação do uso de equipamentos obrigatórios de segurança, verificando e relacionando a sua situação
quanto ao cumprimento de normas regulamentares e do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, para efeito de
licenciamento, registro, transferência de proprietário de veículos; controle dos serviços de transportes rodoviário de
passageiros executados sob regime de permissão ou concessão; operar os sistemas informatizados do DETRAN/CE e os
integrados ao DENATRAN; conhecer as características peculiares das diversas marcas de veículos, comunicando a
autoridade competente qualquer irregularidade ocorrida no momento da vistoria, para adoção de medidas corretivas;
verificar a autenticidade dos documentos dos veículos e dos respectivos proprietários e/ou condutores; emitir laudos
das vistorias efetuadas, com base nos diversos aspectos analisados e vistoriados; realizar periodicamente vistoria na
frota de ônibus das empresas permissionárias, verificando as condições de funcionamento, segurança e conforto, para
assegurar o desenvolvimento eficiente dos serviços; inspecionar garagens e oficinas de empresas permissionárias de
transporte rodoviário de passageiros, verificando idade, estado de conservação da frota, equipamentos; estabelecer
cronograma de vistoria de toda frota em operação no sistema intermunicipal de transporte coletivo de passageiro, com
base na programação existente e nas observações efetuadas, para assegurar a regularidade e o funcionamento
eficiente do sistema; propor a retirada de veículos de circulação quando na vistoria ficar constatado a falta de
condições de continuar em circulação; elaborar relatórios circunstanciados dos trabalhos executados no controle dos
serviços intermunicipais de transportes rodoviários de passageiros, segundo a natureza, recomendando à autoridade
superior as mudanças que se fizerem necessárias; propor a expedição de correspondência às empresas permissionárias
informando a retirada de veículos em circulação, em decorrência de reprovação na vistoria, para que sejam adotadas as
medidas com vistas a necessária regularização; executar outras atividades correlatas.
Assistente de Atividade de Trânsito e Transportes - Nível Fundamental Completo

Objetivo do cargo: Exercer as atividades de apoio à administração nos diversos setores do DETRAN/CE e outras
atividades correlatas com as atribuições inerentes ao cargo.
Atribuições do cargo: Assistente de Atividade de Trânsito e Transportes
Executar atividades administrativas nas diversas áreas do DETRAN/CE no que se refere a: receber, conferir e protocolar
documentos; atender e prestar informações ao público; organizar arquivos nos diversos setores do DETRAN-CE;
trabalhar no atendimento ao público nas áreas finalísticas do DETRAN/CE; participar de comissões de trabalhos; operar
sistemas específicos do DETRAN/CE e sistemas do Estado tipo almoxarifado, patrimônio, transportes, Viproc, Guardião;
digitar e conferir documentos; organizar, orientar e providenciar atos, portarias, ofícios atendendo a necessidade dos
servidores; fundamentar, organizar processos de acordo com a legislação vigente no que se refere a direitos, vantagens,
deveres do servidor; executar outras tarefas correlatas nas diversas áreas e setores do órgão.

