
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br  

Relatório de Auditoria n. 34/2015                        1 

 

 

 

 

Unidade Auditada: Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas 

 

Nome do Gestor:  

Fernanda Christina Garcia da Costa 

 

Cargo:  

Diretora Sistêmica de Gestão de 

Pessoas 

Ordem de Serviço: 06/2015 

Assuntos auditados: Ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de 

controle, informação e comunicação, monitoramento. 

Houve restrição ao trabalho de Auditoria? (  X  )Sim   (   )Não  

Observação: Não foram encaminhadas as informações e documentos requisitados na 

Solicitação de Auditoria nº 33/2015.  

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de 

Auditoria nº 33/2015: 1.1; 1.3; 1.17; 2.5; 3.9; 3.11; 3.22; 3.27; 3.28; 3.29. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 34/2015 

 

Senhor Gestor,  

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente ao 

exercício 2015, apresentamos o Relatório de Auditoria referente à análise de controles internos 

da Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas do IFMT realizada no período de  09 a 18/12/2015.   

No PAINT 2015 estão previstas duas das ações sobre avaliação de controles internos do IFMT, 

conforme descrição abaixo, sendo as demais inseridas como demanda especial: 

1.11. Formalização de procedimentos; 

1.18 Acompanhamento das ações de sustentabilidade aplicadas no IFMT, no 

exercício 2015; 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal.  

O escopo do trabalho consiste na avaliação da adequação e adesão aos 

controles internos da Diretoria auditada.  

Foram analisados os cinco componentes do controle interno: ambiente de 

controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, 

monitoramento. 

Foram aplicadas as seguintes técnicas de auditoria: exame documental, 

entrevista, questionário e observação direta. 

Durante a avaliação dos controles internos na Diretoria Sistêmica de Gestão de 

Pessoas (DSGP) foram verificadas como boas práticas: 

1) Manual de procedimentos do IFMT; 

2) Formulários padrão para solicitações; 

3) Melhorias no arquivamento das pastas funcionais; 

4) Manual de Procedimentos de Protocolo; 

5) Ginástica Laboral; 

6)  Campanha de doação de sangue;  

7) Campanha de prevenção ao câncer: Outubro rosa; 

8) Palestra de Prevenção às Doenças Cardiovasculares; 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 
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Após consultas ao Regimento Geral do IFMT e normativas internas referentes 

às atividades da Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas (DSGP), aplicação de questionários, 

reunião e entrevistas com a equipe da Diretoria, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 33/2015, 

encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação e comprovantes via google drive 

no dia 29/01/2016 e envio de manifestações complementares também no dia 29/01/2016.  Após 

análise das manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria 

com as constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

1 - AMBIENTE DE CONTROLE 

Constatação 1.1  Ausência de formalização de um planejamento periódico (anual) de 

capacitação de todos os servidores lotados na Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas. 

Manifestação da Unidade: “ Como pode ser verificado no Plano anual de 

Capacitação 2015 há sim planejamento anual de capacitação dos servidores lotados na DSGP, 

sendo o curso ofertado e realizado no segundo semestre de 2015:  

CURSOS na modalidade PRESENCIAL CARGA 

HORÁRIA 

Vagas Custos 

SIAPECad – Cadastro de pessoal e 

SIAPE Folha (in company) 

2 disciplina 40 h 30 41.500,00 

Tentamos ainda com o Ministério do Planejamento por 3 anos consecutivos 

ofertar cursos desenvolvidos pelo MPOG que possuem prática no SIAPE que ocorreram no ano 

de 2012, 2013 e final de 2014. Porém os mesmos dependem de disponibilidade da equipe do 

Ministério do Planejamento. 

 E considerando também a alta rotatividade dentro da Diretoria ainda 

procuramos ofertar novas capacitações aos servidores ingressantes, sejam em reuniões de 

capacitação realizados pela Diretoria, seja no envio dos servidores para participar de cursos 

ofertados pelas empresas com “know how” da área.” 
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Análise da AUDIN: Cada ambiente organizacional deve levantar ao final de 

cada exercício a necessidade de capacitação de seus servidores para o exercício seguinte e 

informar Coordenação de Capacitação de Pessoas para inclusão no plano de capacitação. No 

exercício seguinte, caso haja impossibilidade da DSGP em promover as capacitações necessárias 

aos seus servidores, esta deve estimular e encaminhar os servidores para  capacitação externa.  

Recomendação: Elaborar planejamento anual de capacitação aos servidores 

lotados em todas as áreas de atuação da DSGP, bem como promover a sua realização 

internamente ou em cursos externos. 

 

Constatação 1.2 Ausência de  planejamento estratégico, tático e operacional formalizado para a 

área de gestão de pessoas, com vista a definição de prioridade, no âmbito do IFMT pela 

Diretoria. 

Manifestação da Unidade: “A DSGP realizou através da participação de todos 

os servidores lotados na Diretoria em 2014 o Planejamento Estratégico da Diretoria que pode ser 

visualizado nos murais da Diretoria, conforme abaixo: 

MISSÃO 

Atender de forma profissional, humanizada e inovadora em busca da excelência 

VISÃO 

Ser reconhecida como excelência em Gestão de Pessoas pela comunidade do IFMT 

VALORES 

Ética, Disciplina, Produtividade, Flexibilidade, Comprometimento, Inovação e Humanização 

As reuniões para o desenvolvimento do planejamento tático e operacional foi 

iniciada em 2015, porém devido ao grande volume de atividades da Diretoria e a cobrança da 

resolução de questões de todos os interessados em suas próprias necessidades com seus 
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respectivos prazos, a diretoria, os departamentos e coordenações ficam prejudicadas na 

finalização do planejamento interno” 

Análise da AUDIN:  O planejamento estratégico é aquele que define as 

estratégias de longo prazo da empresa. Esse planejamento contribui na definição da visão, missão 

e valores da instituição. Também colabora com a concepção dos objetivos (metas), e da análise 

dos fatores internos e externos da instituição.  No geral, podemos resumi-lo como um processo 

gerencial que possibilita estabelecer o rumo a ser seguido pela instituição, com vistas a obter um 

nível de otimização na relação da instituição com o seu ambiente. O planejamento estratégico é 

um processo permanente e contínuo, sendo sempre  voltado para  o  futuro. O planejamento tático 

é aquele que faz a intermediação entre o nível estratégico e o operacional. Geralmente, o 

planejamento tático é projetado a médio prazo  e  abrange  cada unidade  da  organização,  ele  

traduz  e  interpreta  as decisões  do  planejamento  estratégico  e os transforma em  planos  

concretos  dentro  das  unidades  da  instituição. Cada unidade, em específico, procura atingir 

seus próprios objetivos, que varia desde otimizar  determinada área  de  resultado  até  utilizar  de  

modo  eficiente  os recursos disponíveis.  O planejamento tático também integra a estrutura da 

organização para  fazer  frente  aos  desafios  estratégicos, desdobrando  os  objetivos  

institucionais  em  objetivos departamentais. O planejamento operacional é a formalização dos 

objetivos e procedimentos, ou seja,  a implementação  das  ações  previamente  desenvolvidas  e  

estabelecidas  pelos  baixos  níveis  de gerência  (nível  tático). Tem como principal finalidade 

desdobrar os planos táticos de  cada departamento  em  planos  operacionais  para  cada  tarefa. É 

de conhecimento mútuo que o planejamento operacional possui um curto alcance (o menor dos  

três  níveis  de planejamento),  estando  diretamente  ligado  com  a  área  técnica  de  execução  

de  um determinado plano de ação. Podemos dizer que ele envolve cada tarefa ou atividade de 

forma isolada, preocupando-se com o alcance de metas bastante específicas. O planejamento 

operacional ajuda a colocar em  prática  os  planos  táticos  de  cada  setor  da instituição,  criando  

condições  para  a  realização mais  adequada  dos  trabalhos  diários  que  são  executados  

dentro  da  entidade.  Uma de suas principais características é a formalização, principalmente, por 

meio das metodologias estabelecidas e formalmente designadas em documentos corporativos. É 
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importante lembrar que cada planejamento operacional deve conter: os recursos necessários para 

sua implantação, os procedimentos básicos a serem adotados,  os  resultados  esperados,  prazos 

estabelecidos e os responsáveis pela sua execução.
1
 

Recomendação: Formalizar o planejamento tático e operacional da área de 

gestão de pessoas, com vista a definição de prioridades, no âmbito do IFMT pela Diretoria. 

 

Constatação 1.3 Ausência de estrutura organizacional da Diretoria, contendo departamentos e 

coordenações/setores, estabelecida através de atos administrativos do IFMT (portarias, ordens 

administrativas, ...), bem como definição de suas atribuições. 

Manifestação da Unidade: “Assim como manifestado na Constatação 1.1, o 

único instrumento administrativo em vigor que trata sobre a estrutura organizacional da Diretoria 

é o Regimento Geral  (Resolução CONSUP n. 005, de 23/04/2012), contudo, com o intuito de 

promover algumas alterações e adequações à nova realidade e demandas do IFMT, o Reitor por 

meio da Portaria constituiu uma Comissão para rediscutir e alterar o Regimento. 

 E salvo entendimento superior a estrutura organizacional da Reitoria deve 

constar em seu Regimento Interno e não em atos administrativos tais como portarias e ordem 

administrativas, atos que também não são de competência da Diretoria” 

Análise da AUDIN:  Toda e qualquer Instituição pública ou privada deve 

possuir uma estrutura organizacional formalizada e condizente com a realidade de cada um de 

seus setores. Essa estrutura  possibilita a compreensão objetiva dos servidores e usuários quanto 

às atribuições, competências e responsabilidades. A estrutura organizacional formalizada 

compreende o setor como um todo e também suas divisões e responsabilidades e tais 

informações são componentes indispensáveis para a elaboração do planejamento e definição de 

                                                
1
 Bezerra Felipe, Planejamento Estratégico, Tático e Operacional;  Disponível em: <http://www.portal-

administracao.com/2014/07/planejamento-estrategico-tatico-operacional.html> Acesso em: 01/02/2016 

http://www.portal-administracao.com/2014/07/planejamento-estrategico-tatico-operacional.html
http://www.portal-administracao.com/2014/07/planejamento-estrategico-tatico-operacional.html
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metas. A ausência  dessa estrutura prejudica a execução de atividades já definidas no Regimento 

Geral do IFMT. 

Recomendação: Definir formalmente uma estrutura organizacional contendo 

departamentos e coordenações/setores, estabelecida através de atos administrativos do IFMT 

(portarias, ordens administrativas, Regimento Geral, Regimento interno ...). 

Constatação 1.4 Fragilidade nos controles (manuais/regulamentos/resoluções, ...) que 

complementem a estrutura organizacional atual com competências, responsabilidades e cargos 

que compõe a diretoria. 

Manifestação da Unidade: “A Auditoria Interna, não especificou de forma 

mais detalhada, quais são essas fragilidades nos controles a qual se referem a referida 

constatação, impedindo manifestar de forma mais apropriada. Contudo, apesar dessa situação, 

informamos que nos últimos anos esta Diretoria, com o intuito de facilitar o controle e 

estabelecer procedimentos, realizou diversos estudos e encaminhou ou colaborou na construção 

de algumas minutas de resolução e regulamento para aprovação do CONSUP, tais como: 

* Avaliação de Desempenho de Técnico-administrativos ( Resolução 31/2011); 

* Regulamento de Movimento de Pessoal (Resoluções n. 054/2012 e 

007/2014); 

* Avaliação do Estágio Probatório ( Resolução 48/2012) 

* Regulamento da avaliação e fluxo de procedimentos para o reconhecimento 

de saberes e competência – RSC (Resoluções n. 028/2014 e 102/2014); 

* Manual de Protocolo (Resolução n. 094/2014); 

* Regulamento dos procedimentos de Licença para Tratamento de Saúde e 

Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família (Portaria n. 1.714/2013); 

* Manual de Procedimentos da DSGP; 
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* Regulamento da Gratificação de Encargos e Concurso (Resolução n. 

010/2013 e Portaria n. 1.253/2013); 

* Regulamento de Desempenho Docente (Resolução n. 088/2014); 

Diversas outras normativas estão sendo revisadas e elaboradas, de forma a 

dinamizar o fluxo de processos e melhorar os sistemas de controles. E outras, ainda, estão 

aguardando a aprovação e emissão por parte da Reitoria, tais como: controle da frequência por 

registro eletrônico;” 

Análise da AUDIN:  Toda e qualquer instituição pública ou privada deve 

possuir uma estrutura organizacional formalizada e condizente com a realidade de cada um de 

seus setores. Essa estrutura  possibilita a compreensão objetiva dos servidores e usuários quanto 

às atribuições, competências e responsabilidades. No IFMT a estrutura organizacional está 

definida em seu Regimento Geral (Resolução n. 05/2012). A Pró-Reitoria possui diversas 

atividades, sendo necessário definir de forma clara e objetiva qual atribuição está sob a 

responsabilidade de cada servidor. A clareza e objetividade na distribuição prévia das atribuições 

de cada servidor, além de atribuir e delimitar responsabilidades, possibilita o desenvolvimento do 

capital intelectual dos servidores, que terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em 

sua área de atuação e, assim, contribuir com a melhoria dos processos e o desenvolvimento da 

instituição.  

Recomendação: Elaborar controles (manuais/ regulamentos/ resoluções/ 

organogramas…) com definição  objetiva das atribuições e responsabilidades de cada servidor.  

 

Constatação 1.5 Ausência de lotacionograma do IFMT estabelecido através de atos 

administrativos  (ordem administrativa ou outro).  
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Manifestação da Unidade: “A elaboração do lotacionograma do IFMT 

depende do Regimento Geral do IFMT e dos Campi. Contudo, o regimento dos Campi ainda não 

foram submetidos e aprovados pelo CONSUP. 

         Essa atividade está sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional – PRODIN. 

         Diante deste fato, enquanto não aprovado os regimentos dos Campi esta Diretoria e as 

Coordenações de Gestão de Pessoas dos Campi ficam impedidas ou limitadas de elaborar o 

lotacionograma.” 

Análise da AUDIN: O lotacionograma é uma espécie de organograma, cuja 

finalidade é demonstrar a disposição exata dos recursos humanos na instituição, contribuindo 

assim para o dimensionamento, distribuição e adequação dos servidores nos diversos campi e 

setores do IFMT. O lotacionograma pode contribuir, inclusive, para o processo de implantação de 

mudanças para adequações estruturais e a discussão dos regimentos, uma vez que a discussão de 

alterações passa pelo conhecimento da estrutura atualmente existente. A lei de criação dos 

Institutos Federais, Lei nº 11.892, é de 29/12/2008, todavia ainda não existe lotacionograma no 

IFMT.   

Recomendação:  Elaborar lotacionograma do IFMT, estabelecido através de 

atos administrativos  (ordem administrativa ou outro). 

 

Constatação 1.6 Ausência de sistema informatizado de arquivo de documentação funcional na 

Diretoria, referente a todos servidores do IFMT.  

Manifestação da Unidade: “A digitalização da documentação funcional dos 

servidores do IFMT, dependem da realização de uma licitação para contratação de empresa 

especializada para realizar este serviço, já que o IFMT não dispõe de estrutura física 

(equipamentos) e pessoal para realizar essa atividade. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br  

Relatório de Auditoria n. 34/2015                        10 

 

 

         No entanto, tal serviço possui um alto custo, em razão da 

quantidade de documentos e o fato, de haver documentos funcionais arquivados em Campus do 

IFMT, devido o processo de criação do IFMT e até em razão, da ausência de espaço físico na 

Reitoria. 

         Cabe destacar, que somente há pouco tempo, o Governo Federal 

disciplinou sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo e a 

digitalização de documentos(Decreto n. 8.539/2015), a qual estabeleceu o prazo de dois anos 

para implantação e havia no Ministério do Planejamento o projeto da implantação e execução do 

Assento Funcional Digital que estabelecia normas e procedimentos que deveriam ser observados 

pelos órgãos vinculados ao SIPEC que foram mudados no final de 2015 em virtude dos cortes de 

despesa do orçamento federal. 

         Do mesmo modo, os procedimentos relativos à utilização do 

número único de protocolo (NUP), estabelecidos pela Portaria Interministerial n. 2.321/2014 foi 

prorrogada para até 01/01/2018, por meio da Portaria Interministerial n. 2.321/2014, em virtude 

principalmente das limitações orçamentárias[1]. A nova sistemática a ser implantada pelo MPOG 

também influenciará direta ou indiretamente a organização documental dos processos e 

documentos da Instituição, por isso, verifica-se que diversos fatores externos tem comprometido 

a realização dessa atividade. 

         No entanto, importante destacar, que a medida do possível, 

diversos documentos desta Diretoria Sistêmica já encontra-se digitalizadas e disponibilizadas por 

pastas compartilhadas, facilitando o acesso e as atividades internas da DSGP, contudo, são 

documentos internos que ainda não podem ser disponibilizados para qualquer tipo de usuário, por 

ser necessário realizar o tratamento  e das informações, bem como, definição do nível de acesso 

para cada usuário. E para isso, é necessário um sistema informatizado, a qual não dispomos. 

         Lembrando que qualquer sistema de informação de dados, deve ser 

avaliado e apreciado pela Diretoria de Tecnologia da Informação, e ainda, pelo Comitê de 

Tecnologia da Informação – CTI” 
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Análise da AUDIN: Conforme já citado acima, na manifestação da unidade, o 

Decreto n. 8.539/2015 determina a implantação do sistema informatizado de arquivo de 

documentação funcional em até dois anos, porém, determina também o envio do cronograma de 

implantação, 

“Art. 22.  No prazo de seis meses, contado da data de publicação deste Decreto, os órgãos 

e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão 

apresentar cronograma de implementação do uso do meio eletrônico para a realização do 

processo administrativo à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão”. 

“§ 1º  O uso do meio eletrônico para a realização de processo administrativo deverá estar 

implementado no prazo de dois anos, contado da data de publicação deste Decreto”. 

(Grifo nosso) 

É importante que a Diretoria já inicie as atividades para implantação desse 

sistema, como elaboração de cronograma, levantamento de custo, inclusão no orçamento e no 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), para que se cumpra o prazo estabelecido no 

decreto.  

Recomendação 1: Elaborar cronograma de implantação do sistema 

informatizado de arquivo de documentação funcional no prazo estabelecido no decreto nº 

8.539/2015. 

Recomendação 2: Incluir no PDTI a aquisição de software e equipamentos 

necessários para a informatização do arquivo de documentação funcional dos servidores do 

IFMT . 

Recomendação 3: Articular junto à PROAD a inclusão, na proposta 

orçamentária do IFMT, de previsão de recursos necessários para implantação do sistema 

informatizado de arquivo de documentação funcional. 

 

Constatação 1.7 Ineficiência na execução do PDI/2014 - 2018 do IFMT pela Diretoria.  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br  

Relatório de Auditoria n. 34/2015                        12 

 

 

Manifestação da Unidade: “Muitas da metas constantes no PDI 2014-2018 do 

IFMT, para a área de gestão de pessoas, foram realizadas, sejam parcialmente ou totalmente. 

Contudo, muitas metas ficaram prejudicadas em razão das três últimas greves ocorridas no 

exercício de 2014 e 2015, paralisações parciais das atividades por parte dos servidores, a falta de 

pessoal, a constante movimentação de servidores e etc. 

Além disso, apesar do PDI constar as metas de 2014, o mesmo só foi publicado 

quase no 2º semestre/2014, restando prejudicado o cumprimento daquelas metas, já que o 

planejamento coincidiu com o período de execução. 

Já em relação ao exercício de 2015, das 05 (cinco) metas estabelecidas no PDI, 

foram executados 04 (quatro) metas. 

 Na meta 1 (promover eventos de capacitação) estavam previstas 10 eventos de 

capacitação. Nesta meta a DSGP superou a meta pois foram realizados, os cursos de: Patrimônio 

e almoxarifado; SIAPECAD; Gestão Tributária; PAD e Sindicância; Tesouro Gerencial; 

Especificação de Compras e Serviços (02 turmas); Elaboração de editais de licitação (02 turmas); 

Formação pregoeiro; Fiscalização de contratos. 

Na meta 2 (dimensionamento da força de trabalho), a DSGP cumpriu o 

estabelecido, haja vista, que tal dimensionamento foi realizado e com base no levantamento das 

necessidades dos campi, foram realizados processos seletivos de remoção, de professores 

temporários e concurso público. No entanto, há de salientar, que ainda há necessidade de vagas a 

serem supridas, que dependem de autorização e liberação de vagas pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Educação. 

Além disso, as vagas decorrentes de possíveis aposentadorias, também podem 

ser acompanhadas pelo relatório disponível no site: 

http://paineldoservidor.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Boletim%20

Estatistico%20de%20Pessoal.qvw&host=QVS%40win-uep82lprjmh&anonymous=true 

http://paineldoservidor.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Boletim%20Estatistico%20de%20Pessoal.qvw&host=QVS%40win-uep82lprjmh&anonymous=true
http://paineldoservidor.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Boletim%20Estatistico%20de%20Pessoal.qvw&host=QVS%40win-uep82lprjmh&anonymous=true
http://paineldoservidor.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Boletim%20Estatistico%20de%20Pessoal.qvw&host=QVS%40win-uep82lprjmh&anonymous=true
http://paineldoservidor.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Boletim%20Estatistico%20de%20Pessoal.qvw&host=QVS%40win-uep82lprjmh&anonymous=true
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Na meta 3 (criação do banco de talentos), a DSGP também cumpriu a meta, ao 

publicar o Edital n. 091/2015, a fim de selecionar os instrutores para capacitação profissional dos 

servidores do IFMT. Por meio dessa atividade, a DSGP deu início a formação do banco de 

talentos, previsto no PDI. 

 Na meta 4 (desenvolver e executar o Programa de Qualidade de Vida), a DSGP 

desde 2013 vem realizando diversas atividades para a promoção da qualidade de vida, seja, na 

Reitoria ou através das Coordenações de Gestão de Pessoas dos Campi. Foram realizadas, 

diversas palestras de conscientização e prevenção, tais como: combate ao câncer de mama 

(Outubro Rosa); câncer de próstata (Novembro Azul); campanhas de doação de sangue; ginástica 

laboral e outras. 

  Porém é oportuno salientar, que algumas atividades previstas por esta DSGP 

não puderam ser realizadas em razão, da greve e do contingenciamento de recursos. 

  A meta 5 (instituir o programa permanente de segurança do trabalho no 

IFMT), está foi a única meta que não pode ser realizada plenamente, pois apesar da DSGP ter 

conseguido a disponibilização do Técnico em Segurança do Trabalho e de Engenheiro de 

Segurança do Trabalho que estavam lotado na PRODIN para atuar junto à esta Diretoria, durante 

a execução dos trabalhos, os servidores concursados pediram exoneração do cargo. Com isso, as 

atividades tiveram que ser suspensas, por falta de profissional técnico e reiniciadas com a 

nomeação da nova Engenheira de Segurança do Trabalho. 

Do mesmo modo, a contratação da empresa para auxiliar na elaboração dos 

laudos de avaliação ambiental teve seus trabalhos atrasados e prejudicados em virtude do pedido 

de exoneração dos servidores e da greve por quase quatro meses, já que para implantação de tal 

programa é necessário avaliação de cada ambiente de trabalho. 

No entanto, com a conclusão desses trabalhos e com a admissão de uma nova 

servidora, esperamos que tal meta seja concluída no exercício 2016.” 
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Análise da AUDIN: Meta é o valor do indicador (de uma necessidade/ 

objetivo) a alcançar em determinado prazo. Ela estabelece ou contribui para um, ou mais, 

objetivo de negócio da organização. Na análise da unidade foi exposto o alcance de algumas 

metas para o DSGP no PDI: 

● Meta 1 - Promover  eventos  de  capacitação  e  qualificação  específicos  para  os 

diversos  setores  da  Instituição,  de  modo  que  todos  os  servidores  possam  participar  

das  ações  de  capacitação institucional. 

Considerando que a meta foi definida com a quantidade 10 de capacitações, concordamos com a 

manifestação referente ao seu cumprimento. 

● Meta 2 - Realizar  o Dimensionamento de Pessoal para mensurar força de trabalho dentro  

           dos Campi e levantar a necessidade de alocação de pessoal. 

Considerando que a  meta não é mensurável, concordamos parcialmente seu cumprimento visto 

que conforme análise da constatação 3.16, não houve uma trabalho em conjunto com a PROEN. 

● Meta 3 - Criar  o Banco de Talentos do IFMT que subsidiará a implantação da Gestão por 

Competências no IFMT. 

Não concordamos com a manifestação, visto que a atividade desenvolvida pela DSGP, conforme 

análise da unidade  não se classifica como banco de talentos, verificar análise da constatação nº 

3.13.      

● Meta 4 -   Desenvolver e executar o Programa de Qualidade de Vida. 

Considerando que a  meta não é mensurável, concordamos  apenas com seu cumprimento parcial, 

favor verificar análise da constatação 3.20. 

● Meta 5 - Instituir o Programa Permanente de Segurança do Trabalho no IFMT. 

Concordamos com a colocação da diretoria ao afirmar o não atingimento dessa meta, favor 

verificar análise da constatação 3.21. 
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Recomendação: Executar todas as metas da DSGP previstas no PDI 2014-

2018.  

 

Constatação 1.8 Fragilidade na emissão e arquivamento de portarias pela Diretoria 

Manifestação da Unidade: “Não conseguimos identificar qual a fragilidade 

específica na emissão e arquivamento de portarias pela Diretoria e em questionamento sobre a 

constatação ao Chefe de Auditoria formos informados que a fragilidade estava na demora da 

expedição e localização de algumas portarias.  

Portanto, diante do esclarecimento da constatação temos a informar que temos 

uma única servidora que confecciona todas as portarias expedidas pela Reitoria de concessão de 

direitos, comissões, e outros assuntos para todos os servidores do Instituto, sendo que para isso 

ela analisa todos os pedidos e processos, conforme orientação da diretoria, retira dados do SIAPE 

e SUAP e ainda atende aos servidores e cidadãos que buscam informações da diretoria, por este 

motivo e devido a sobrecarga de trabalho quando os processos chegam para sua análise as 

portarias não estão prontas no mesmo dia, sendo que também dependemos da agenda do reitor 

para assinatura das mesmas, que acontecem normalmente no mesmo dia ou no posterior a sua 

confecção. 

Após a sua confecção as portarias são encaminhadas a CRCP para distribuição 

aos campi e servidores interessados, uma a uma, e posteriormente arquivadas.” 

Análise da AUDIN:  Não há sistema para emissão e consulta online de 

portarias, gerando a necessidade de impressão de uma via para cada um dos interessados 

indicados no documento, além das vias para arquivamento nas pastas funcionais. O fluxo de 

emissão de portarias também não é adequado, gerando inconsistências que demandam a 

retificação. Quando há necessidade de retificação de uma portaria, é impressa mais uma via para 

cada um dos interessados, aumentando ainda mais a quantidade de impressões e a demanda de 

recursos para arquivamento físico (espaço físico, materiais, equipamentos, recursos humanos). É 
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indispensável que toda metodologia de emissão, revisão e arquivos das portaria seja mapeado e 

revisto, para de otimizar o processo e alcançar o eficiência e eficácia do processo, a fim de evitar 

desperdício e agilizar sua execução.  

Recomendação: Mapear, revisar, formalizar e divulgar o fluxo do 

procedimento de emissão e arquivamento das portarias emitidas pela DSGP. 

 

2 - AVALIAÇÃO DE RISCO 

Constatação 2.1.  Ausência de gestão e avaliação de risco (de origem interna ou externa) com 

rotinas de diagnóstico e definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade na Diretoria e nos Departamentos Geral de Gestão de Pessoas e de 

Desenvolvimento de Pessoas. 

Manifestação da Unidade: “A diretoria não possui gestão e avaliação de riscos 

formalizadas até porque dentre as várias funções, atribuições, competências e cobranças por parte 

de órgãos de controle o assunto é novo no âmbito da Administração Pública. Sugerimos que o 

Departamento de desenvolvimento de Pessoas juntamente com a colaboração da Auditoria, 

considerando o conhecimento da área, proponham para os gestores e servidores da instituição um 

curso para capacitá-los a iniciarem a formalização da gestão e avaliação de riscos no âmbito do 

IFMT, visto que será uma dificuldade da maioria dos setores do Instituto” 

Análise da AUDIN:  Avaliação de risco é o processo de identificação e análise 

dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos e metas da entidade, a fim de determinar uma 

resposta apropriada para mitigá-los. Em análise ao Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-

2018 e em consulta aos documentos enviados, observou-se que os objetivos estratégicos e as 

metas para a gestão institucional estão bem definidos, porém constata-se que não há identificação 

clara dos processos críticos, além de não haver um diagnóstico dos riscos em todas áreas da 

DSGP, que permitam detectar a probabilidade de ocorrência dos riscos e a consequente adoção 

de medidas para mitigá-los. Por oportuno, é importante lembrar que a ausência de uma política 
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de gerenciamento de riscos impede a formação de uma base para o desenvolvimento de 

estratégias para tratamento dos riscos identificados (resposta a risco), de maneira a diminuir a 

probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas consequências. 

Recomendação 1: Instituir política corporativa de gestão de riscos. 

Recomendação 2: Obter o envolvimento ativo da alta administração com a 

institucionalização da gestão de riscos. 

Recomendação 3: Instituir a delegação clara e formal da responsabilidade pelo 

gerenciamento de riscos aos gestores. 

Recomendação 4: Instituir a capacitação regular de gestores para lidar com 

riscos; 

Recomendação 5: Aprimorar a designação e a capacitação de servidores para 

as atividades de identificação, avaliação e tratamento de riscos. 

Recomendação 6: Manter servidores informados dos objetivos e prioridades 

da organização e de suas unidades, assim como dos riscos enfrentados. 

Recomendação 7: Orientar e estimular os servidores a encaminhar assuntos 

relacionados a risco às instâncias decisórias adequadas. 

Recomendação 8: Aprimorar a etapa de identificação de riscos e estruturar e 

operacionalizar as etapas de tratamento, monitoramento e comunicação de riscos. 

Constatação 2.2 Ausência de formalização dos objetivos, metas e rotinas a fim de 

identificar/mensurar os processos/pontos críticos das suas atividades, auxiliando nas tomadas de 

decisões da Diretoria. 

Manifestação da Unidade: “resposta igual a da constatação 2.1” 

Análise da AUDIN:  Não foram identificadas rotinas, metas e objetivos, nem a 

identificação e mensuração dos processos e pontos críticos de sua atividade. Também não há 
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manuais e procedimentos, nem definição de atribuições e responsabilidades de cada servidor. 

Não estão sendo integralmente executadas ações nas áreas demandadas, não há um adequado 

monitoramento das metas e indicadores e nem definição clara dos pontos críticos que impactam 

os objetivos estabelecidos. 

Recomendação: Estabelecer formalmente as rotinas, metas e objetivos a fim 

de identificar/mensurar os processos/pontos críticos da sua atividade, auxiliando na tomada de 

decisão. 

 

3 - ATIVIDADES DE CONTROLE 

Constatação 3.1. Fragilidade no cumprimento do Plano Anual de Capacitação dos servidores 

2015, no âmbito do IFMT.   

Manifestação da Unidade: “A fragilidade do cumprimento do Plano de 

Capacitação se dá pelos motivos expostos na constatação 1.1, pela greve e no caso dos cursos a 

distância termos encontrados dificuldades na infraestrutura e logística para utilização do estúdio 

de gravação das aulas que até o ano passado ainda estavam localizados no campus Cuiabá-Bela 

Vista. Situações que apesar de tentarmos resolver, fogem a competência de resolução desta 

Diretoria” 

Análise da AUDIN:  O Decreto 5.707 de 23 de fevereiro de 2006  instituiu a  

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser implementada pelos órgãos e entidades 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional: 

Art. 1
o
  Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser 

implementada pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, com as seguintes finalidades: 

I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; 

     II - desenvolvimento permanente do servidor público; 
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III - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, 

tendo como referência o plano plurianual; 

     IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 

     V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 

Art. 3
o
  São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

XI - elaborar o plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as definições 

dos temas e as metodologias de capacitação a serem implementadas; 

Art. 5
o
  São instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

    I - plano anual de capacitação; 

    II - relatório de execução do plano anual de capacitação; e 

    III - sistema de gestão por competência.  

(grifo nosso) 

De acordo com o Art. 85 inciso III do Regimento Geral do IFMT, compete ao 

Departamento de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas - DDGP: 

III. acompanhar as atividades relativas a treinamento e capacitação dos 

servidores do Instituto, bem como gerenciar, supervisionar e executar o 

plano anual de capacitação dos servidores do IFMT. 

Conforme estabelece a legislação, cabe ao Departamento de Desenvolvimento 

de Pessoas - DDP, promover ações para que o Plano Anual de Capacitação do IFMT, seja 

executado em sua totalidade obtendo os resultados esperados. 

Recomendação: Elaborar e Cumprir  de forma efetiva o Plano Anual de 

Capacitação do IFMT/2016. 
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Constatação 3.2.  Fragilidade na elaboração de normativos estabelecendo procedimentos, prazos 

e instruções operacionais padronizados para as principais atividades da Diretoria (check-list, 

manuais, orientações normativas, orientações técnicas, Nota Técnica, etc). 

Manifestação da Unidade: “Conforme informado anteriormente, esta 

Diretoria elaborou ou contribuiu com a criação do Manual de Protocolo e o Manual de 

Procedimentos da DSGP, e diversas outras normativas. Contudo, alguns outros procedimentos 

estão em fase de elaboração e revisão. 

Oportuno lembrar, que muitas das atividades desta Diretoria são operacionais e 

que portanto, devem seguir as orientações, normativas e notas técnicas do MEC e do MPOG, 

principalmente do SIPEC, a qual tem competência exclusiva para editar tais normativas 

conforme dispõe o Decreto n. 67.326/1970. 

Análise da AUDIN:  Os manuais, checklists e orientações normativas são 

necessários para padronização e disseminação do conhecimento das rotinas e atividades 

executadas no Departamento e não apenas para o público externo. A constatação se refere a 

normativos internos, para orientação dos próprios servidores na execução de suas atividades, 

incluindo prazos e instruções operacionais, a fim de otimizar o tempo e tornar a atividade mais 

eficiente e eficaz. Tal medida também minimiza o impacto causado pela rotatividade no setor. 

Em visita in loco e consulta ao site oficial da instituição foi observado a inexistência de manuais, 

rotinas, procedimentos, checklists e orientações técnicas das atividades da Diretoria.  

Recomendação: Elaborar e disponibilizar manuais, checklists, procedimentos 

e orientações técnicas no site oficial  da instituição e difundi-los para toda a equipe.  

 

Constatação 3.3 Ausência de definições no manual de procedimento da Diretoria quanto a 

prazos de protocolo e de tramitação de requerimentos para concessão de direitos (licenças, 

transferências, remoção, contratações, etc). 
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Manifestação da Unidade: “Boa parte dos prazos de tramitação dos processos 

de remoção, contratação, permuta e etc, estão nos editais seletivos que são publicados pela 

DSGP. E nos casos de licença para afastamento para capacitação estão nos editais da PROPES e 

no RASAC aprovado pelo CONSUP. 

Os prazos de tramitação de licenças médicas e outros são disciplinados pelo 

SIASS, porém estão na  Portaria IFMT n. 1.714/2013. 

Contudo, algumas outras atividades ainda, precisam ser mensuradas e 

reavaliadas, principalmente em decorrência do aumento no número de Campi e servidores no 

IFMT. Assim, quando da conclusão de tais trabalhos, o manual será devidamente atualizado.” 

Análise da AUDIN: No manual de procedimentos da DSGP não é informado o 

prazo dos trâmites internos de cada procedimento. A lei nº 9.784/1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina no artigo 24 que: 

“Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável 

pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 

cinco dias, salvo motivo de força maior 

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante 

comprovada justificação. 

É importante que a Diretoria estabeleça os prazos das etapas dos procedimentos 

de sua competência, ou adote o prazo definido na Lei 9.784/99, devendo constar expressamente 

tais prazos dos normativos e rotinas da Diretoria das etapas dos procedimentos de sua 

competência, seja .  

Recomendação: Definir no manual de procedimento da Diretoria os prazos das 

etapas de tramitação de requerimentos para concessão de direitos (licenças, transferências, 

remoção, contratações, etc). 
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Constatação 3.4 Ausência de fluxograma de todas as atividades da Diretoria. 

Manifestação da Unidade: “A DSGP não possui servidores que possam se 

dedicar integralmente ou parcialmente a criação de fluxogramas de todas as atividades da 

Diretoria no momento, visto que se houver mais essa atividade outra atividade que influencia no 

pagamento de servidores estará mais atrasada ainda, pois ainda estamos regularizando 

pagamentos de processos atrasados em virtude de paralisações do ano passado. 

Na medida do possível as coordenações estão iniciando a criação de rotinas e 

fluxogramas de suas atividades, como é o caso da CRCP.” 

Análise da AUDIN:  O fluxograma é uma representação gráfica que tem como 

finalidade representar o fluxo das atividades e operações dentro de uma cadeia de processos, com 

início e fim determinados. É responsável por mostrar o conjunto de  atividades padronizadas e 

coordenadas que envolve os sistemas, comunicação, estrutura e  funções da organização. Permite 

um estudo detalhado dos métodos, processos e rotinas de um departamento ou de uma área da 

organização. Apesar de a elaboração de fluxogramas pelos departamentos demandar certo tempo 

e recursos humanos disponíveis para sua confecção, ela serve para auxiliar e entender o 

funcionamento das atividades do ambiente organizacional ao público interno e externo, sendo, 

ainda, fundamental para a simplificação e racionalização dos trabalhos do setor. A unidade 

reconheceu a fragilidade apontada afirmando que já estão tomando providências, 

comprometendo-se a implementar mais ações para saneamento da impropriedade. 

Recomendação: Elaborar fluxograma das atividades da Diretoria. 

 

Constatação 3.5 Fragilidade no mecanismo para assegurar que as informações e os dados 

relativos à gestão de pessoas sejam atuais e precisos. 

Manifestação da Unidade: “O atual sistema utilizado pela Administração 

Pública Federal (SIAPE) não foi concebido para ser um sistema gerencial, mas sim operacional. 

O referido sistema possui poucas ferramentas que permitem a gestão e a conferência desses 
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dados, bem como há dificuldade no acesso, já que o mesmo é gerenciado pelo MPOG e pelo 

SERPRO. 

Diante desta fato o Ministério do Planejamento está trabalhando na melhoria do 

SIAPE através da criação do SIGEPE, que ainda está em fase de estruturação e implantação. Por 

esse motivos, atualmente, precisamos manter alguns controles paralelos e com a adoção do 

SUAP, e suas novas versões e atualizações esperamos minimizar essa fragilidade.” 

Análise da AUDIN:  Atividades de controle são as políticas e procedimentos 

estabelecidos pela administração do IFMT que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam 

sendo seguidas. As atividades de controle devem estar distribuídas por toda a organização, em 

todos os níveis e em todas as funções. Elas incluem uma gama de controles preventivos e 

detectivos, como procedimentos de autorização e aprovação, segregação de funções (autorização, 

execução, registro e controle), controles de acesso a recursos e registros, verificações, 

conciliações, revisões de desempenho, avaliação de operações, de processos e de atividades, 

supervisão direta etc. Por meio de QACI aplicado na Diretoria e em reunião com os servidores, 

foi informado que uma das maiores dificuldades do setor é a ausência de recursos humanos 

suficientes para aprimoramento dos controles internos e para a execução dos trabalhos. Observa-

se, ainda, que os dados exportados no sistema SUAP são frágeis por apresentarem somente 

gráficos e índices, não auxiliando a gestão na detecção e na tomada de decisão para saneamento 

de eventuais inconsistências. A manifestação da unidade não elide a constatação, uma vez que as 

atividades da área de gestão de pessoas são críticas para a Instituição, sendo imprescindíveis 

adotar mecanismos para assegurar que as informações e os dados relativos aos recursos humanos 

sejam atuais e precisos.  

Recomendação: Envidar esforços para implantação e aprimoramento de 

mecanismos para assegurar que as informações e os dados relativos aos recursos humanos sejam 

atuais e precisos, como por exemplo verificações periódicas de consistências das bases de dados 

dos sistemas de gestão de pessoas, avaliação de operações, de processos e de atividades. 
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Constatação 3.6 Ausência de monitoramento da execução das metas da Diretoria previstas no 

PDI/2014-2018. 

Manifestação da Unidade: “A DSGP realiza periodicamente a revisão do seu 

planejamento, em especial, as metas do PDI. Além disso, anualmente, a DSGP por ocasião do 

Relatório de Gestão encaminha à PROAD um relatório detalhado das atividades da Diretoria, 

contendo não só as informações técnicas, mas a análise crítica. 

Portanto, entendemos que tal constatação não procede no todo. 

Além disso, entendemos que cabe a Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional – PRODIN avaliar e monitorar o PDI, de modo a realizar todo o ciclo do PDCA, de 

forma integral, conforme consta no Regimento Geral do IFMT. 

Art. 73. Compete à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional: 

I. articular a atuação da Reitoria com os campi, centros vocacionais tecnológicos, núcleos 

e polos; 

II. estabelecer estratégias de desdobramento do PDI e atuar no planejamento estratégico 

do IFMT, com vistas a definição das prioridades de desenvolvimento dos campi, núcleos e 

polos; 

III. coordenar, monitorar, avaliar e propor ações corretivas ao PDI do IFMT; 

IV. formular diagnósticos dos problemas e limitações institucionais; 

V. avaliar estratégias, metas e objetivos dos Planos Institucionais, com vistas a definição 

das prioridades de desenvolvimento da Instituição;” 

Análise da AUDIN:  Monitoramento é a observação e o registro regular das 

atividades de um projeto ou programa. É um processo rotineiro de acúmulo de informações em 

todos os seus aspectos. Monitorar é checar o progresso das atividades ou metas, ou seja, uma 

observação sistemática e com propósitos. Monitorar é também dar um retorno sobre as metas aos 

seus colaboradores, implementadores e beneficiários. A criação de relatórios permite que todas as 
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informações reunidas sejam usadas na tomada de decisões em prol do aperfeiçoamento da 

performance da meta. 

Recomendação: Implementar rotina de monitoramento das metas do PDI 

2014-2018 sob responsabilidade da DSGP. 

 

Constatação 3.7 Ausência de elaboração de relatório periódico de desempenho das  atividades, 

analisando tendências e mensurando os resultados em relação às metas da Diretoria. 

Manifestação da Unidade: “Como informado no item anterior, essa Diretoria 

elabora anualmente o seu relatório de atividades, constante do Relatório de Gestão do IFMT” 

Análise da AUDIN:  A qualidade dos bens e serviços públicos deve ser 

mensurável para que haja melhoria contínua das atividades. Esta melhoria se dá por meio da 

gestão estratégica, que se serve do monitoramento e da avaliação periódica dos serviços 

prestados a fim de realizar ajustes necessários à realização dos objetivos previamente 

estabelecidos. A definição e utilização de indicadores de desempenho permite que as 

organizações demonstrem o resultado dos esforços do órgão, e ainda atue de forma preventiva, 

contribuindo para a redução de gastos, melhoria na eficiência dos processos de trabalho, e 

norteando, em uma ótica mais ampla, a realização da missão institucional. 

Recomendação: Elaborar periodicamente relatórios de desempenho das 

atividades da DSGP, a fim de subsidiar o acompanhamento das atividades desempenhadas e a 

confecção do Relatório de Gestão.  

 

Constatação 3.8 Ausência de indicadores próprios de desempenho das atividades desenvolvidas 

pela Diretoria. 

Manifestação da Unidade: “Os indicadores de desempenho da Diretoria são 

apresentados no relatório anual, que subsidia o Relatório de Gestão de Pessoas, onde, diversas 
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informações na área de gestão de pessoas são repassados à PROAD, para subsídio dos 

indicadores. 

Além disso, são encaminhados à PROAD os indicadores relativos aos 

programas governamentais da Assistência Saúde; Auxílio Alimentação; Auxílio – Transporte e 

Estagiários, para fins de monitoramento do planejamento orçamentário e das metas constantes na 

Lei Orçamentária Anual. 

Portanto, além dos indicadores e metas constantes no PDI, a DSGP, possui 

indicadores na área dos programas governamentais e assistenciais ao servidor, e ainda, àqueles 

constantes no relatório anual.” 

Análise da AUDIN:   Os indicadores conceitualmente são instrumentos de 

gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação das organizações, pois permitem 

acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de 

problemas, necessidades de mudança etc. É importante que a diretoria crie seus próprios 

indicadores, conforme suas singularidades. Tais indicadores devem refletir a ação, com números 

que possam demonstrar as atividades e seus resultados, devendo ser divulgados à sociedade 

como forma de promoção dessas atividades e transparência das ações da instituição.  

Recomendação: Elaborar indicadores referentes às metas da DSGP. 

 

Constatação 3.9 Ausência de ações, junto a PROPES, visando o aperfeiçoamento dos servidores 

em nível de pós-graduação. 

Manifestação da Unidade: “Pelos motivos expostos na constatação 1.1 a 

DSGP não consegue atualmente atender todas as demandas da diretoria, porém tem tentado 

acima de suas condições colaborar com as demais Pró-Reitorias nos programas e atividades que 

tratam de servidores do IFMT” 
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Análise da AUDIN:  De acordo com o PDI IFMT 2014 - 2018, uma das 

diretrizes básicas da gestão de pessoas é o desenvolvimento e aprimoramento contínuo de uma 

política de capacitação e qualificação dos servidores do IFMT, criando e proporcionando meios 

de  qualificação, motivação para o trabalho e melhoria da qualidade de vida dos servidores.  

Recomendação: Atuar em conjunto com a PROPES na realização das metas e 

ações referentes ao aperfeiçoamento do servidor em nível de pós-graduação elencadas no PDI 

IFMT 2014-2018. 

Constatação 3.10 Ausência de implantação de banco de talentos visando a identificação dos 

servidores da Instituição para subsidiar a gestão por competências e contribuir na elaboração, 

acompanhamento e execução das atividades e projetos institucionais, conforme previsto no 

PDI/2014-2018.  

Manifestação da Unidade: “pelas dificuldades e motivos já expostos nesta NA 

o DDGP está trabalhando para implantar o banco de talentos previsto no PDI/2014-2018, 

trabalhos já iniciados tais como editais de seleção de professores para capacitação iniciando um 

acompanhamento de perfis,  formação e qualificação dos servidores do IFMT  ” 

Análise da AUDIN:  Na meta 03 do item 6.3 (Gestão de Pessoas) do PDI 

2014-2018, está previsto para 2015 a implantação do banco de talentos. Conforme exposto 

abaixo, o banco de talentos trará diversos benefícios para o IFMT. 

O Banco de Talentos constitui-se numa ferramenta de gestão estratégica de pessoas que 

possibilitará conhecer as competências dos servidores e realizar cruzamentos desses perfis 

com o perfil demandado pelos diversos Órgãos/Entidades, e tem como objetivo permitir a 

busca e seleção de pessoas para atender as necessidades dos Órgãos/Entidades do Poder 

Executivo, no que se refere: 

 •  Cessão e remoção de servidor; 

 •  Indicação para cargo comissionado;  

•  Formação de grupos de trabalho ou equipe de projeto;  
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•  Estruturação de novas unidades de trabalho;  

•  Identificação de servidor para prestar serviços de cooperação técnica; 

 •  Movimentação de servidores no próprio Órgão.  

•  Identificar servidores com perfil para atuar como facilitador de processos 

educacionais;  

•  Possibilitar a seleção de pessoas para o preenchimento de vagas para cargos 

técnicos e/ou gerenciais, de forma que os aspectos de mérito, competência, formação e 

experiência sejam os principais focos; 

 •  Identificar e utilizar os saberes e os talentos dos servidores permitindo o 

reconhecimento, a valorização pessoal e o desenvolvimento institucional; 

 •  Subsidiar a gestão de pessoas com informações e estatísticas sobre o perfil do 

servidor público estadual de forma dinâmica e acessível, para apoio à tomada de decisões.  

•  Possibilitar ao Servidor Público pleitear sua movimentação nas situações 

previstas*  

Obs: Ressalvados os critérios estabelecidos em legislação específica para a mobilidade do 

servidor.
2 

Recomendação: Implementar o banco de talentos para subsidiar a gestão por 

competências e contribuir na elaboração, acompanhamento e execução das atividades e projetos 

institucionais, conforme previsto no PDI/2014-2018.  

 

Constatação 3.11  Fragilidade na rotina de lançamentos de atos no SISAC. 

Manifestação da Unidade: “A DSGP não possuía servidor exclusivamente 

para lançamento de informações no SISAC, o que era feito pela diretora e por servidora que 

auxiliava a diretoria no lançamento e acompanhamento. Com a reposição de uma vaga de 

auxiliar em administração em 2016 a diretoria está capacitando a servidora na utilização e 

funcionamento do sistema.” 

Análise da AUDIN:  O Tribunal de Contas da União dispõe na IN/TCU nº 

55/2007 sobre o envio e a tramitação, para fins de registro, das informações dos atos de admissão 
                                                
2
 Manual do Sistema de Banco de Talentos ; Disponível em: 

<http://www.gestaodoservidor.ce.gov.br/site/images/stories/manuais/bt4.pdf > Acesso em 02/02/2016 

http://www.gestaodoservidor.ce.gov.br/site/images/stories/manuais/bt4.pdf
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de pessoal, assim como os de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Estes atos devem 

ser lançados no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac), 

ferramenta disponibilizada pelo TCU em seu site aos órgãos do governo Federal. Em 

conformidade com a instrução normativa, todos os atos de admissão ou de concessão, tem prazo 

de até 60 dias para que o órgão informe ao sistema sobre o ato, sendo que esta começa a contar a 

partir: da sua publicação ou da data de assinatura do ato; do efetivo exercício, no caso de 

admissão; e do apostilamento, no caso de alteração. O descumprimento do referido prazo poderá 

ensejar ao responsável as sanções previstas na Lei nº 8.443/92. Em análise ao SIAPE DW e ao 

SISAC, verificou-se que há fragilidades nas rotinas de lançamentos dos atos, sendo esta 

fragilidade reconhecida pela unidade. A gestora informou que não há servidora exclusiva para os 

lançamentos e que eram realizados por ela e por uma servidora que a auxiliava. Informou ainda 

que foi reposto uma vaga em auxiliar em administração e que está capacitando a servidora na 

utilização e funcionamento do sistema. É importante ressaltar para que a unidade designe 

servidores para realização de atividades operacionais, capacitando-os para o regular desempenho, 

para que os gestores da Diretoria possam realizar atividades típicas de gestão, como o 

planejamento, a supervisão e o controle. O controle gerencial é uma importante ferramenta que 

visa levar a organização a atingir seus objetivos institucionais. Um controle gerencial eficaz tem 

por objetivos: a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões, para 

que a organização atinja os seus objetivos; b) avaliar o desempenho da organização na execução 

das suas atividades meio e fim, tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade, tendo em vista os seus objetivos; c) avaliar o desempenho dos 

setores administrativos tendo em vista as suas finalidades organizacionais; d) avaliar a execução 

das ações planejadas e programadas para o período. Outra importante atividade de gestão é a 

revisão independente, controle tipicamente detectivo, que consiste em leitura crítica de atos ou 

operações por um terceiro não envolvido na realização destas ações, com vistas a assegurar de 

maneira razoável a conformidade e eficiência na execução desses atos, confrontando-os com a 

legislação aplicável.  
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Recomendação 1: Descentralizar a servidores públicos a execução dos 

lançamentos dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, 

entre outras atividades operacionais. 

Recomendação 2: Capacitar os responsáveis pelos lançamentos dos atos de 

admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão no SISAC. 

Recomendação 3: Cumprir os prazos de lançamento de dados no SISAC, de 

até 60 dias, conforme os incisos I, II e III do art. 7º da IN/TCU nº 55/2007, com o intuito de 

evitar qualquer sanção pelos órgãos fiscalizadores. 

 

Constatação 3.12 Ausência de acompanhamento da  rotatividade de servidores nos setores e de 

projeções de aposentadorias, para fins de planejamento do dimensionamento da força de trabalho.  

Manifestação da Unidade: “Tal constatação já foram respondidas nas 

constatações 1.13 e 3.9. A qual cabe complementar, que no relatório anual essa Diretoria 

apresenta o acompanhamento e a análise crítica da rotatividade (turnover) e do absenteísmo. 

As projeções de aposentadoria, também podem ser acompanhadas, pelos 

Boletins Estatísticos do MPOG[1], onde é possível não só verificar de forma atualizada a faixa 

etária dos servidores e o gênero. 

[1]  

 http://paineldoservidor.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Boleti

m%20Estatistico%20de%20Pessoal.qvw&host=QVS%40win-uep82lprjmh&anonymous=true”  

Análise da AUDIN:  O Boletim Estatístico do MPOG é uma ferramenta de 

dados estatístico importante, porém identifica o dimensionamento da força de trabalho  da União, 

e não de forma que possa identificar os dados referentes ao IFMT especificamente. Cabe 

esclarecer que o acompanhamento da rotatividade de servidores nos setores e de projeções de 

aposentadoria são fundamentais para a identificação de necessidades atuais e futuras, fornecendo 

informações criticas para o processo de planejamento, assim como, obter dados que facilitam o 

dimensionamento da força de trabalho, para tomadas de decisões na organização.  

http://paineldoservidor.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Boletim%20Estatistico%20de%20Pessoal.qvw&host=QVS%40win-uep82lprjmh&anonymous=true
http://paineldoservidor.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Boletim%20Estatistico%20de%20Pessoal.qvw&host=QVS%40win-uep82lprjmh&anonymous=true
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Recomendação 1: Elaborar ferramentas ( ex: planilhas, tabelas, etc) para 

acompanhamento das rotatividades de servidores nos setores e de projeções de aposentadoria. 

Recomendação 2: Elaborar um banco de dados estatísticos para subsidiar a 

tomada de decisão na organização, no qual sejam identificadas as necessidades atuais e projeções 

referentes ao quadro de servidores do IFMT. 

 

Constatação 3.13 Ausência de realização do dimensionamento, distribuição e adequação  de 

pessoal nos campi, em conjunto inclusive com a Pró-reitoria de Ensino, previsto no PDI 2014-

2018, e visando planejamento para aberturas de concursos públicos e processos seletivos 

simplificados.  

Manifestação da Unidade: “Esclarecemos que a distribuição adequada de 

pessoal nos campi depende de atos do Ministério da Educação e do Ministério do Planejamento, 

visto que cargos são criados por lei e distribuídos pelo Ministério da Educação de acordo com a 

disponibilidade de vagas e disponibilidade orçamentária e financeira do MPOG. 

Esclarecemos ainda que embora alguns campi sejam criados mediante 

determinação ou autorização do Ministério da Educação e da Presidência da República, os cargos 

não são autorizados aos Institutos em sua totalidade nem na mesma proporção, mas são 

distribuídos parcialmente conforme exposto acima, além disso, o Ministério da Educação já tem 

preestabelecido qual seria o ideal dimensionamento de vagas dos Institutos estabelecendo quais 

os cargos os mesmos devem receber e sua quantidade restando pouca margem de negociação dos 

Institutos com o Ministério da Educação. 

Então dos cargos recebidos pelo IFMT, a metodologia adotada é de que 

conforme o pedido/necessidade dos campi, o Reitor tem analisado a quantidade de alunos 

matriculados nos campi, a quantidade de professor por área, a demanda de professor da área, a 

quantidade de técnico administrativo por campi de forma a tentar atender de acordo com o 

recebimento das vagas a distribuição isonômica entre os campi, o que é feito com a participação 
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dos gestores dos campi e conforme relatórios fornecidos pela Diretoria para a tomada de 

decisão”. 

Análise da AUDIN: Conforme  Regimento Geral do IFMT, artigo 84, inciso 

V,  compete à DSGP “planejar estrategicamente o dimensionamento, a distribuição e a 

adequação do quadro de servidores técnico-administrativos e docentes do IFMT”. Também em 

concordância com Regimento Geral, artigo 39, inciso VIII, compete à Pró Reitoria de Ensino 

“subsidiar a  Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas na política de gestão e capacitação de 

pessoas e dos critérios para seleção dos servidores para as atividades acadêmicas”. De acordo 

com item 6.3.4 do PDI 2014-2018, referente às Diretrizes da Gestão de Pessoas - Administração 

de Pessoal : 

Embora  a  Gestão  de  Pessoas  tenha  se  desenvolvido  para  uma  administração  focada 

em ações sistêmicas e em pessoas, a administração de pessoal é uma função inerente à 

Gestão de Pessoas, que precisa de aprimoramento e cuidados constantes. Assim,  a  

Administração  de  Pessoal  possui  como  princípios  a  legalidade,  a impessoalidade,  a  

eficiência  e  a  eficácia.  E  visando  ao  alcance  desses  princípios,  adota  as seguintes 

diretrizes: 

●  Aprimoramento  constante  de  seus  servidores  para  o  desempenho  das 

funções  de  gestão  de  pessoas  visando  ao  atendimento  dos  servidores  de forma 

eficiente e eficaz; 

●  Realização  de  concursos  públicos  com  base  em  um  dimensionamento  de 

pessoal que demonstre as reais necessidades institucionais; 

●  Acompanhamento  e  execução  da  legislação  com  fins  ao  atendimento  do 

interesse público; 

●  Estabelecimento e manutenção de rotinas e procedimentos de Gestão de Pessoas 

que sejam eficientes e transparentes para a comunidade institucional. 

Segundo item 6.3.7, referente às Metas e Ações do PDI 2014-2018: 

As ações da Gestão de Pessoas são planejadas em consonância com as  demais áreas do 

IFMT e com as condições existentes na Instituição. Cada uma das ações propostas a seguir 
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não  está,  necessariamente,  associada  a  uma  única  diretriz  ou  objetivo,  mas,  sim,  ao  

conjunto das diretrizes e objetivos de toda a Instituição.  

1)  Promover  eventos  e  cursos  de  capacitação  e  qualificação  específicos  para os  

diversos  setores  da  Instituição,  de  modo  que  todos  os  servidores  possam participar 

das ações de capacitação institucional. 

2)  Promover  periodicamente  capacitações  para  o  desenvolvimento  de  um quadro de 

servidores aptos a ocupar funções gerenciais. 

3) Criar um centro de treinamento para a ministração de cursos e eventos de capacitação. 

4)  Realizar  o  Dimensionamento  de  Pessoal  para  mensurar  força  de  trabalho dentro 

dos campi e levantar a necessidade de alocação de pessoal. 

5) Criar o Banco de Talentos do IFMT que subsidiará a implantação da Gestão por 

Competências no IFMT. 

6)  Desenvolver  e  executar  eventos  e  ações  do  Programa  de  Qualidade  de Vida.  

7) Implantação e execução do Programa de Segurança do Trabalho no IFMT. 

8) Promover workshops de Gestão de Pessoas para capacitação, atualização e integração 

dos servidores nos diversos campi do IFMT. 

De acordo também com a meta 02 do Quadro de Metas 8 de Metas para Gestão 

de Pessoas do PDI 2014-2018, “realizar  o dimensionamento de pessoal para mensurar força de 

trabalho dentro dos Campi e levantar a necessidade de alocação de pessoal”. As vagas são criadas 

pelo MEC para o IFMT, cabendo à DSGP elaborar estudos, em conjunto com a PROEN, visando 

a adequação de pessoal docente e equipe multidisciplinar nos campi, evitando, inclusive, o 

superdimensionamento de vagas.  

Recomendação: Realizar  o dimensionamento, distribuição e adequação  de 

pessoal nos campi, previsto no PDI 2014-2018, em articulação com a Pró-reitoria de Ensino 
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(PROEN), visando planejamento para aberturas de concursos públicos e processos seletivos 

simplificados. 

  

Constatação 3.14 Ausência de estudos prévios de dimensionamento de pessoal para implantação 

de novos campi do IFMT pela Diretoria. 

Manifestação da Unidade: “A decisão da implantação de novos campi não 

passa pela Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, sendo esta última a responsável pelo 

planejamento de médio e curto prazo da Instituição. E, para planejamento de dimensionamento 

de pessoal a diretoria deveria ter autonomia no recebimento e definição de vagas para os campi o 

que não acontece conforme explicitado no item 3.16.  

Quando necessário, esta Diretoria oferece o suporte, apoio e informações para a 

tomada de decisão dos Gestores.” 

Análise da AUDIN:  O artigo 84, inciso V, do Regimento Geral, estabelece 

que compete à DSGP “planejar estrategicamente o dimensionamento, a distribuição e a 

adequação do quadro de servidores técnico-administrativos e docentes do IFMT”. 

Independentemente da decisão de implantação dos campi não passar pela DSGP, é atribuição da 

Diretoria a distribuição do pessoal. Para que tal atribuição seja realizada adequadamente devem 

ser feitos levantamentos para dimensionamento do pessoal necessário, de modo que as 

informações subsidiem a tomada de decisão quanto à realocação de servidores e ao planejamento 

de futuros concursos e processos seletivos.  

Recomendação: Realizar estudos prévios de dimensionamento de pessoal para 

implantação de novos campi do IFMT pela Diretoria. 

 

Constatação 3.15 Fragilidade na implementação de ações visando a promoção de saúde e 

assistência social aos servidores do IFMT. 
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Manifestação da Unidade: “Conforme manifestado anteriormente 

(Constatação 1.1 e 1.3) já está sendo criado na Reitoria uma coordenação para promoção das 

atividades de saúde, segurança do trabalho e assistência social” 

Análise da AUDIN:  A promoção da saúde consiste em políticas, planos e 

programas de saúde com ações voltadas a evitar que as pessoas se exponham a fatores 

condicionantes e determinantes de doenças, a exemplo dos programas de educação em saúde que 

se propõem a ensinar a cuidar de sua saúde. Além disso, incentiva condutas adequadas à 

melhoria da qualidade de vida, distinguindo-se da atenção primária ou ações da medicina 

preventiva que identificam precocemente o dano e/ou controlam a exposição no seu meio 

ambiente. Quanto à assistência social, além de prestar serviços sociais orientando indivíduos, 

famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres, serviços, recursos sociais e 

programas de educação; executa outras tarefas que são de  planejar, coordenar e avaliar planos, 

programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, 

trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos 

financeiros disponíveis; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de 

executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua 

especialidade ou ambiente. Cabe ressaltar que essas ações para implementação da promoção à 

saúde e assistência social no IFMT servem de modelo de gestão organizacional que prima pela 

compatibilidade entre o bem-estar  e o desempenho funcional do servidor. 

Recomendação: Implementar ações de promoção a saúde e assistência ao 

servidor no IFMT. 

 

Constatação 3.16 Ineficiência na execução do Programa Qualidade de Vida aos servidores, 

conforme previsto no PDI 2014-2018.  

Manifestação da Unidade: “Conforme manifestado anteriormente, devido aos 

movimentos grevistas e as limitações orçamentárias, não foi possível propor novas ações para 

fomentar o Programa de Qualidade de Vida dos servidores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
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Contudo, àquelas já iniciadas nos anos anteriores, foram dadas continuidade, 

porém com uma abrangência ou periodicidade menor, devido as dificuldades já relatadas. 

Importante observar, que no PDI 2014 e 2018 não estabeleceu qualquer meta 

específica para o Programa de Qualidade de Vida, mas sim, objetivos que foram alcançados, não 

na sua totalidade, mas de forma, condizente com a realidade. Portanto, entendemos que não 

houve ineficiência, pois para que haja ineficiência é preciso que haja metas (quantitativa ou 

qualitativa) estabelecidas, informação esta que não consta no PDI 2014-2018. 

Poderíamos entender que o Programa tivesse sido ineficiente se nenhuma meta 

ou objetivo tivesse sido realizado ou alcançado o resultado esperado, porém, não é o caso, pois o 

mesmo foi realizado, contudo, para cada uma delas há um nível de eficiência e eficácia.” 

Análise da AUDIN: De acordo com o PDI IFMT 2014-2018: 

 6.3 Políticas e Metas da Gestão de Pessoas 

Toda organização é composta de pessoas, e a Gestão de Pessoas contribui efetivamente 

para o fortalecimento e crescimento da organização através do desenvolvimento de áreas 

e competências como: motivação, liderança, desempenho individual e de equipes, 

compensações, benefícios sociais, higiene e segurança do trabalho, qualificação e 

qualidade de vida 

Nesse contexto, a Gestão de Pessoas é uma área estratégica para todas as organizações, 

uma vez que não é possível desassociar o desenvolvimento organizacional do 

desenvolvimento dos indivíduos que as formam, contribuindo dessa forma com o 

alinhamento das pessoas às estratégias e políticas da organização. 

[...] conforme Chiavenato (2010), as principais atividades realizadas na área de Gestão 

de Pessoas, quais sejam: recrutar e selecionar pessoas; orientar e acompanhar o 

desempenho das pessoas na organização; recompensar e satisfazer as necessidades 

individuais mais elevadas, através de recompensas, remuneração e benefícios e serviços 

sociais; treinar e capacitar pessoas para o desenvolvimento profissional e individual; 

criar condições que possibilitam a permanência das pessoas na organização, através de 

políticas voltadas para cultura organizacional, clima, disciplina, higiene, segurança, 
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qualidade de vida; e utilização de instrumentos que acompanhem e viabilizem a 

expedição de relatórios gerenciais e individuais. 

Desse modo, a Gestão de Pessoas contribui para que a instituição alcance suas metas e 

realize a missão instituída, incentivando a capacitação dos servidores de modo a ampliar 

a satisfação no trabalho, promovendo a qualidade de vida com vistas à sustentabilidade 

das relações e do ambiente de trabalho. 

A Gestão de Pessoas do IFMT, portanto, atuará em prol do desenvolvimento e bem-estar 

dos servidores docentes e técnico-administrativos, buscando sua valorização para que o 

crescimento institucional seja de modo qualitativo, composto por produtores e 

socializadores de conhecimentos, dotados de ética e responsabilidade socioambiental. 

             Cabe elucidar que  os programas de qualidade de vida estão explícitos na Meta 4 - 

Desenvolver e executar o Programa de Qualidade de Vida, do PDI, pg.128, não de forma 

mensurável, mas como ações a serem desenvolvidas de forma de alinhamento as pessoas às 

estratégias e politicas na organização. Os programas de Qualidade de Vida  são ações que 

primam para a compatibilidade entre o bem estar dos servidores, desempenho funcional e missão 

institucional. O principal objetivo da implementação de programas é oferecer maior qualidade de 

vida na reestruturação do setor produtivo, estabelecendo estratégias a fim de atender as 

necessidades humanas básicas dos trabalhadores, bem como também maior eficácia e 

produtividade. Cabe dizer que os programas de qualidade de vida visam a satisfação do servidor 

no trabalho e impulsionam a autoestima, reduzindo os indicadores negativos como absenteísmo, 

acidentes, doenças do trabalho, licença-saúde e aposentadoria precoce. Nas organizações a 

efetividade é um fator que contribui para minimização de erros, retrabalho, perda de material, 

danificação de equipamentos, perda de qualidade e produtividade nos serviços prestados pelos 

servidores. Assim, a Gestão de Pessoas  desenvolve atualmente, ações de prevenção aos riscos à 

saúde que fazem parte dos programas de qualidade de vida, mas devem atentar às demais ações 

voltadas a qualidade de vida, buscando a valorização para o crescimento institucional. 

Recomendação: Desenvolver programas de qualidade de vida na gestão 

organizacional, buscando a  integração entre a produtividade e o bem estar no ambiente do 

trabalho. 
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Constatação 3.17 Ausência de políticas de segurança do trabalho na Reitoria e  nos campi do 

IFMT, pela Diretoria. 

Manifestação da Unidade: “Conforme manifestado anteriormente 

(Constatação 1.1, 1.3 e 3.18) já está sendo proposto na Reitoria a criação de uma coordenação 

para promoção das atividades de saúde, segurança do trabalho e assistência social, desta forma, a 

partir da criação desta coordenação e a recém-admissão dos servidores com formação técnica, 

será possível estabelecer políticas de segurança de trabalho” 

Análise da AUDIN:  De acordo com o Decreto n.º 7602 de 07 de novembro de 

2011, a política de segurança e saúde no trabalho tem por objetivos a promoção da saúde e a 

melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde 

advindos, relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou 

redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Neste contesto, a Gestão de Pessoas do IFMT 

deve promover ações visando implementar políticas de segurança e saúde do trabalho buscando 

à promoção do bem-estar coletivo e ambiente de trabalho que promova a produtividade, 

realização profissional, motivação e o prazer dos servidores, bem como clima de satisfação na 

convivência com os chefes, colegas e público. 

Recomendação 1: Implantar políticas de segurança e saúde no trabalho no 

IFMT. 

Recomendação 2: Executar o programa permanente de segurança do trabalho 

no IFMT, previsto no PDI/2014-2018. 

 

Constatação 3.18 Fragilidade no plano de identificação de ambientes insalubres e perigosos nos 

campi e Reitoria do IFMT. 

Manifestação da Unidade: “Conforme manifestado anteriormente 

(Constatação 1.1, 1.3, 3.18, 3.21 e 3.23.) a fragilidade na identificação desses ambientes se deu 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br  

Relatório de Auditoria n. 34/2015                        39 

 

 

por motivos alheios ao interesse desta Diretoria e que os trabalhos estão sendo negociados para 

sua retomada pela empresa contratada para avaliar esses ambientes.” 

Análise da AUDIN:  Nos termos do art. 68 da Lei nº 8.112/90, os servidores 

que trabalham com habitualidade em locais insalubres, perigosos ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, tem direito ao adicional e cabe à Diretoria 

Sistêmica de Gestão de Pessoas realizar a atualização permanente da relação de servidores que 

fazem jus aos adicionais, conforme estabelece o art. 15 da  Orientação Normativa SEGEP Nº 6 

DE 18/03/2013: 

Art. 15º. Cabe à unidade de recursos humanos do órgão ou da entidade 

realizar a atualização permanente dos servidores que fazem jus aos 

adicionais no respectivo módulo do SIAPENet, conforme movimentação 

de pessoal, sendo, também, de sua responsabilidade, proceder a 

suspensão do pagamento, mediante comunicação oficial ao servidor 

interessado. 

Conforme manifestação da Diretoria e questionário de avaliação de controles 

internos - QACI aplicado no Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, o IFMT contratou 

uma empresa para identificação e emissão de laudos  dos ambientes insalubres e perigosos nos 

campi e reitoria, mas devido a greve ficou suspenso, contudo o trabalho está sendo retomado. 

Neste contexto, a Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas deve promover ações objetivando 

agilizar os trabalhos desenvolvidos pela empresa contratada de modo a regularizar a constatação 

em questão.  

Recomendação: Notificar a empresa contratada para identificação e emissão 

de laudos  dos ambientes insalubres e perigosos no IFMT, estipulando cronograma para 

conclusão dos trabalhos. 
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Constatação 3.19  Ausência de criação da Comissão Interna para Prevenção de Acidentes - 

CIPA no IFMT. 

Manifestação da Unidade: “No âmbito do serviço público o correto é CISSP 

Comissão Interna de Saúde do Servidor Público mas ainda está em fase de estudo para 

elaboração e composição de acordo com as normas do serviço público e não da iniciativa 

privada” 

Análise da AUDIN:  Conforme estabelece o art. 6º, inciso VI da Portaria 

Normativa n° 3, de 7 de maio de 2010/Secretaria de Recursos Humanos / Ministério 

Planejamento, Orçamento e Gestão a Comissão deve ser criada para promover normas de 

engenharia de segurança e medicina do trabalho com objetivo de: 

a) propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em especial 

a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de agravos à saúde e de 

doenças relacionadas ao trabalho;  

b) propor atividades que desenvolvam atitudes de co-responsabilidade no 

gerenciamento da saúde e da segurança, contribuindo, dessa forma, para a melhoria das 

relações e do processo de trabalho;  

c) valorizar e estimular a participação dos servidores, enquanto protagonistas e 

detentores de conhecimento do processo de trabalho, na perspectiva de agentes 

transformadores da realidade. 

Neste sentido, a Diretora Sistêmica de Gestão de Pessoas deve promover ações 

no sentido de implantar a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público - CISSP, visando a 

promoção de saúde, segurança e melhoria das condições de trabalho no âmbito do IFMT. 

Recomendação: Implantar a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público - 

CISSP no IFMT. 

 

Constatação 3.20 Fragilidade na definição das atribuições e no planejamento das rotinas de 

atendimento à saúde dos servidores do IFMT.  
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Manifestação da Unidade: “Como ficou genérica a constatação, 

responderemos de forma genérica. As atribuições e as rotinas de atendimento à alguns itens da 

saúde dos servidores é disciplinada pela Portaria nº. 1.714/2013, quem nos atendia 

exclusivamente em várias situações na área de saúde era o SIASS que tem autonomia 

administrativa e realizava suas atividades conforme procedimentos internos daquela unidade no 

Ministério da Fazenda. 

Com a nomeação da médica e enfermeira do trabalho no final de 2015 estamos 

iniciando e rediscutindo o planejamento das atribuições e das rotinas que competem a elas e ao 

setor que está sendo estruturado.” 

Análise da AUDIN:  O desempenho das organizações é mais eficaz quando 

todas as atividades inter-relacionadas são compreendidas e sistematicamente geridas.   Todo o 

potencial das pessoas de uma organização pode ser melhorado através da partilha de valores e de 

uma cultura de confiança e de responsabilização, a qual encoraja o envolvimento de todos.  O 

desempenho organizacional é maximizado quando baseado numa gestão e partilha de 

conhecimentos, dentro de uma cultura de aprendizagem contínua, inovação e melhoria. A 

implantação de rotinas permite assegurar que as atividades produzam os resultados esperados 

pelos clientes internos e externos, eliminando o retrabalho e redundâncias de tarefas. Possibilita, 

ainda, adequar o tempo e dimensionar o número de pessoas necessárias para a consecução dos 

objetivos das áreas, sem que haja sobrecarga de trabalho. A definição das atividades de cada 

servidor do setor é importante e necessária para identificação da função e responsabilidade do 

servidor, a fim de evitar dúvidas e conflitos entre os membros da equipe. A finalidade de definir 

as atividades e implantar atividades rotineiras é obter ganhos quanto à qualidade, custos, 

produtividade e satisfação do cliente. 

Recomendação: Definir as atividades de cada servidor do setor e implantar 

rotinas dos servidores que atuam na área de atendimento à saúde dos servidores do IFMT. 
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Constatação 3.21 Fragilidade nos controles internos das rescisões dos contratos de estágios, 

acarretando pagamentos indevidos de bolsas. 

Manifestação da Unidade: “Não há fragilidade no controle interno de 

rescisões dos contratos de estágios, o que há é atraso/omissão no envio da informação pelo 

campus ou pelos setores solicitantes do estágio da rescisão do contrato, portanto, estamos 

terminando normativa atribuindo responsabilidade aos solicitantes pela continuidade de 

pagamento de bolsa indevida.” 

Análise da AUDIN: Em visita ao setor, foi possível verificar que a responsável 

pela coordenação dos trabalhos referentes aos estágios do IFMT elaborou controles dos vínculos 

dos estagiários da Reitoria e dos campi. No entanto, observou-se que a responsável encontra 

dificuldades em obter informações, junto aos campi, sobre os estagiários que abandonam seus 

postos antes do vencimento de seus contratos, acarretando em pagamento indevido de bolsas. 

Tais pagamentos ocorrem em alguns casos por meses sem a detecção do fim do vínculo, sendo 

informado apenas quando o campus solicita a vaga novamente. Foi informado ainda que, em 

outros casos, por não haver informações atualizadas, foi impossível contato com alguns ex-

estagiários que receberam valores indevidos para possível ressarcimento dos valores pagos. A 

unidade informa estar terminando a elaboração de um normativo, que é um mecanismo de 

controle a ser adotado pelo IFMT, mas necessita ser finalizado, aprovado e divulgado a todos os 

interessados, inclusive no site do IFMT. 

Recomendação 1: Providenciar a confecção, aprovação e divulgação de 

normativo sobre os procedimentos de estágio, no âmbito do IFMT, definindo, no mínimo, 

critérios para seleção e pagamento dos estagiários, deveres, responsabilidades e punições aos 

estagiários e aos responsáveis pelos estágios. 

Recomendação 2: Criar rotinas para atualização das informações/ cruzamento 

dos dados dos estagiários junto aos campi. 
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Recomendação 3: Apurar responsabilidades quanto ao pagamento indevido de 

bolsas aos estagiários que abandonam os postos antes do vencimento de seus contratos.  

 

Constatação 3.22 Ausência de reuniões de rotina para planejamentos operacionais das atividades 

entre os chefes de departamentos e seus subordinados. 

Manifestação da Unidade: “como foi explicitado na constatação 1.4 a DSGP 

trabalha com datas de processamento, entrega, lançamentos e execução, diferentemente de 

muitos setores, por este motivo há dificuldades de serem realizadas reuniões periódicas com 

todos os servidores, porém, os chefes de departamentos estão justamente no mesmo ambiente das 

coordenações para poder fornecer a eles todo suporte necessário para realização de suas 

atividades.” 

Análise da AUDIN: As reuniões constituem importante ferramenta para o 

planejamento, acompanhamento, feedback  e correção das atividades realizadas pelos servidores 

dos setores. Devem ser adequadamente planejadas e conduzidas, sob pena de serem ineficientes. 

Assim, quando bem planejadas e conduzidas, contribuem para o processo de comunicação e 

informação, bem como alinhamento das ações e solução de problemas. 

Recomendação: Realizar reuniões de rotina para planejamento operacional das 

atividades entre os chefes de departamentos e seus subordinados. 

 

Constatação 3.23 Ausência de reuniões de rotina para planejamentos estratégico e tático da 

Diretora com os chefes de departamentos e assessoria, bem como com todos os servidores 

lotados na DSGP. 

Manifestação da Unidade: “Como explicitado em toda NA a Diretoria não é 

uma Pró-Reitoria com possibilidade de delegação de execução aos diretores, podendo assim 

trabalhar com mais tempo no planejamento de suas atividades, mas é uma Diretoria de execução 

em que além de planejar e executar todas as suas rotinas ainda atende a todos os diretores gerais 
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em suas dúvidas e demandas, as coordenações de gestão de pessoas dos campi, bem como as 

quase 2.200 vidas a ela vinculadas e aos candidatos de concurso público, aos órgãos de controle e 

as ações judiciais e outras demandas sociais. Portanto, não há ausência de reuniões de rotina pela 

vontade da Diretora, mas pelo fato de que sempre há uma demanda urgente para ser atendida 

com prazos que não podem ser omitidos seja pela diretoria ou departamentos ou coordenações. 

Além do mais periodicamente tanto a diretoria quanto os departamentos 

mantem diálogo constante com repasse de orientações acerca de rotinas, troca de ideias, 

aprimoramento de atividades e sobre a legislação de modo que os serviços sejam executados de 

forma eficiente e eficaz sem interrupção total das atividades visto que cada setor possui prazos 

para executar suas atividades.” 

Análise da AUDIN: As reuniões constituem importante ferramenta para o 

planejamento, acompanhamento, feedback  e correção das atividades realizadas pelos servidores 

dos setores. Devem ser adequadamente planejadas e conduzidas, sob pena de serem ineficientes. 

Assim, quando bem planejadas e conduzidas, contribuem para o processo de comunicação e 

informação, bem como alinhamento das ações e solução de problemas. 

Recomendação: Realizar reuniões de rotina para planejamento estratégico e 

tático da Diretoria e dos departamentos. 

 

Constatação 3.24 Indisponibilização do serviço de FériasWeb aos servidores no âmbito do 

IFMT. 

Manifestação da Unidade: “Como já explicado ao Chefe de Auditoria a 

disponibilização de FériasWeb deve ser algo que auxilia a gestão do Instituto e deve ser 

analisado, amadurecido e acatado pela gestão do IFMT visto que o Instituto trabalha com férias 

coletivas dos docentes” 

Análise da AUDIN:  O serviço FériasWeb, do Sistema de Gestão de Pessoas 

do Executivo Federal (SIGEPE), possibilita aos servidores a conveniência de marcação, 

alteração e acompanhamento da solicitação de férias diretamente no sistema, sem a intervenção 
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direta da área de Gestão de Pessoas, agilizando e desburocratizando o procedimento, além de 

reduzir os custos, a quantidade de papel e o tempo gasto na realização das atividades envolvidas 

nessa área. Com as funcionalidades disponíveis no aplicativo, o servidor pode: informar o 

período de férias desejado; consultar férias já gozadas, homologadas, rejeitadas e a homologar; 

excluir férias ainda não homologadas; e alterar períodos, se dentro do prazo estabelecido pelo 

sistema. A especificidade referente às férias coletivas dos docentes não impede a 

disponibilização dessa funcionalidade, devendo apenas ser estudada a forma como deve ser 

disponibilizado o serviço, a fim de que se observe tal particularidade. A unidade reconheceu a 

fragilidade apontada afirmando que a disponibilização do FériasWeb deve ser analisado, 

amadurecido e acatado pela gestão do IFMT. 

Recomendação: Disponibilizar o serviço FériasWeb aos servidores do IFMT. 

 

4 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Constatação 4.1.   Fragilidade na divulgação dos normativos, manuais e cheklists das atividades 

da Diretoria para todos os servidores interessados, inclusive por meio do site oficial do IFMT. 

Manifestação da Unidade: “As informações/notícias da DSGP são repassadas 

à Assessoria de Comunicação para divulgação e esta Diretoria também tem alimentado 

constantemente a página da DSGP no site do IFMT.” 

Análise da AUDIN:  A divulgação de normativos, manuais, checklists e 

formulários das atividades desenvolvidas pela Diretoria garante a transparência das ações, além 

de se inserir na estratégia de posicionamento e identificação da instituição na sociedade. Existem 

várias possibilidades de divulgação, sendo a publicação no sítio eletrônico a principal, tendo em 

vista seu alcance (atinge tanto o público interno quanto o externo), bem como a determinação 

legal de observância da transparência ativa, conforme artigo 7º e seguintes do Decreto 

7.724/2012, que regulamenta a Lei 12.527/2011 (Lei do Acesso à Informação). A regra da 

transparência ativa, segundo a qual a Administração Pública Federal deve disponibilizar em sua 
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página oficial o maior número possível de informações, assegura o controle social de suas 

atividades e também reduz a quantidade de demandas junto ao setor, relativas às solicitações de 

informações e esclarecimento de dúvidas, tanto do público interno quanto do público externo. 

Recomendação: Promover a divulgação na página oficial da DSGP no sítio 

eletrônico do IFMT dos normativos, manuais, checklists e formulários relacionados às atividades 

do setor. 

Constatação 4.2. Fragilidade na divulgação mensal dos atos administrativos do Reitor em 

boletins de serviços.  

Manifestação da Unidade: “Foi solicitada à DSGP auxilio na elaboração do 

boletim de serviços em razão da demanda de trabalho do gabinete do Reitor e por não haver na 

época servidores que o pudessem realizar. Contudo com a admissão de novos servidores 

estaremos propondo alteração de atribuições para atendimento da divulgação mensal dos atos do 

Reitor.” 

Análise da AUDIN: De acordo com o artigo 1º, II, da lei n
o
 4.965, de 5 de 

maio de 1966,  é dever do gestor a emissão e publicação dos boletins internos constando os atos 

de concessão de vantagens pecuniárias, com a finalidade de garantir a transparência dos atos 

administrativos à sociedade, e deve ocorrer no mês subsequente à efetivação dos atos.  

Recomendação: Providenciar a divulgação de todos os atos de concessão de 

vantagens pecuniárias  nos boletins de serviços no mês subsequente a sua efetivação. 

 

5 - MONITORAMENTO 

Constatação 5.1. Ausência de monitoramento das ações contidas no Plano Anual de Capacitação 

dos servidores do IFMT. 

Manifestação da Unidade: “A fragilidade do monitoramento no Plano de 

Capacitação se dá pelos motivos já expostos na constatação 1.1” 
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Análise da AUDIN:  Monitorar significa avaliar, certificar e revisar a estrutura 

de gestão de riscos e controles internos de uma organização para saber se estão sendo efetivos ou 

não para contribuir com o alcance dos objetivos institucionais. Nesse sentido, a Diretora 

Sistêmica de Gestão de Pessoas é responsável pelo monitoramento das ações referentes ao Plano 

Anual de Capacitação dos Servidores do IFMT, visando assegurar o cumprimento das ações 

contidas no referido plano.  

Recomendação: Monitorar as ações do plano anual de capacitação dos 

servidores do IFMT. 

 

Constatação 5.2. Ausência de monitoramento e controle dos processos de servidores que se 

encontram em afastamento ou licença, de acordo com os prazos estabelecidos nas normativas e 

regulamentos do IFMT. 

Manifestação da Unidade: “Como a constatação está genérica não temos 

como manifestar sobre qual ausência de monitoramento há no acompanhamento dos 

afastamentos dos servidores. Portanto, solicitamos maiores esclarecimentos a fim de que 

possamos detectar a constatação e manifestar com maior propriedade”. 

Análise da AUDIN: O controle gerencial é uma importante ferramenta que 

visa levar a organização a atingir seus objetivos institucionais. Um controle gerencial eficaz tem 

por objetivos:  

a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões, para que a 

organização atinja os seus objetivos; 

b) avaliar o desempenho da organização na execução das suas atividades meio e fim, 

tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade, tendo em vista os seus objetivos; 

c) avaliar o desempenho dos setores administrativos tendo em vista as suas finalidades 

organizacionais; 
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d) avaliar a execução das ações planejadas e programadas para o período. 

Neste contexto, conforme art. 12 § 2º e art. 13 do Anexo à Resolução 

CONSUP/IFMT Nº 045/2013 a responsabilidade pela avaliação do processo de afastamento de 

que trata o Regulamento será dividida entre o campus de lotação do servidor e a Reitoria. 

Art. 12 A responsabilidade pela avaliação do processo de afastamento de que trata este 

Regulamento será dividida entre o campus de lotação do servidor e a Reitoria. 

... 

§ 2° À Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PROPES caberá a conferência do processo 

quanto ao cumprimento das diretrizes deste Regulamento e à Diretoria Sistêmica de 

Gestão de Pessoas - DSGP a verificação da adequação do processo à legislação em 

vigor.  

Art. 13 O acompanhamento do desempenho dos servidores autorizados ao afastamento, 

para fins previstos nos incisos IV e V do art. 5º deste Regulamento, será de competência 

direta dos campi em que estiverem lotados, através do CCD e CCTA por emissão de 

pareceres aos relatórios e documentos informados nos incisos I e II do § 1° do Art. 25 e, 

indireta, da DSGP e DPG/PROPES. 

A Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas deve monitorar, controlar e manter 

atualizadas todas as informações dos servidores afastados e licenciados, visando subsidiar a 

tomada de decisões e reduzir riscos, como por exemplo o descumprimento de prazos.  

Recomendação: Elaborar meios de controles e monitoramentos de processos 

de servidores que se encontram em afastamento ou licença.   

 

Constatação 5.3. Ausência de monitoramento do sistema de Controle Interno da Diretoria para 

avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 

Manifestação da Unidade: “Que apesar da demanda de atribuições e o volume 

de atividades desenvolvidas pela diretoria, tanto as coordenações quanto os departamentos 
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matem o monitoramento e o controle das atividades executadas de forma indireta e direta ainda 

que não sistematizada dentro das competências de cada setor previstas no Regimento Geral.” 

Análise da AUDIN:  A Diretoria é responsável pela criação dos controles 

internos de suas atividades, bem como pela constante atualização deles.  Com controles internos 

eficientes e devidamente monitorados a DSGP conseguirá executar satisfatoriamente todas as 

atribuições vinculadas às suas competências.  

Recomendação: Monitorar, regularmente, os controles internos da DSGP. 

 

B - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES  

Causa 1: Fragilidade na descentralização de atividades operacionais. 

Causa 2: Fragilidade nos controles gerenciais/ acompanhamento das atividades. 

Causa 3: Deficiências na formalização dos procedimentos (manuais e/ou 

rotinas). 

Causa 4: Fragilidade nos mecanismos para assegurar que as informações e os 

dados relativos à gestão de pessoas sejam atuais e precisos. 

Causa 5: Ausência de formalização da estrutura organizacional da Diretoria, 

contendo departamentos e coordenações/setores. 

Causa 6: Ausência de  planejamento tático e operacional.  

Causa 7: Fragilidade no gerenciamento de riscos da Diretoria. 

Causa 8: Fragilidade na execução e monitoramento das metas do PDI/2014 - 

2018. 

Causa 9: Ausência de indicadores próprios de desempenho. 

Causa 10: Ausência de monitoramento do sistema de controle interno da 

Diretoria. 

Causa 11: Fragilidade na rotina de lançamentos de atos no SISAC. 

Causa 12: Fragilidade no cumprimento do plano anual capacitação dos 

servidores. 
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Causa 13: Ausência de ações visando o aperfeiçoamento dos servidores em 

nível de pós-graduação. 

Causa 14: Fragilidade no levantamento e emissão dos laudos referentes a 

insalubridade e periculosidade. 

Causa 15: Fragilidade  nas  políticas de segurança e saúde do trabalho. 

Causa 16: Ausência de lotacionograma do IFMT. 

Causa 17: Ausência de sistema informatizado de arquivo de documentação 

funcional. 

Causa 18: Ausência de implantação de banco de talentos. 

Causa 19: Fragilidade na divulgação de boletim de serviço. 

        

C- NÍVEL DE MATURIDADE DOS CONTROLES INTERNOS 

Para efeito de mensuração dos controles internos no IFMT, iremos utilizar a 

escala adotada pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria - Geral da União (Acórdão 

568/2014 - Plenário), realizando uma avaliação parcial na Diretoria Sistêmica de Gestão de 

Pessoas (DSGP), sendo que ao final do exercício 2015 será emitido o resultado final sobre o 

IFMT. 

O nível de maturidade é baseado nas fragilidades e nas boas práticas descritas 

neste relatório, que são pontuadas após a avaliação do ambiente organizacional. 

 

 

 

Unidade Jurisdicionada: REITORIA 

Ambiente Organizacional Pontuação Grau de Maturidade 

Diretoria Sistêmica de Gestão Nota: 58% Intermediário 
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de Pessoas 

Legenda: 

N

Nível  

Pontuação    Definição 

Inicial 0%  a  20%  Baixo  nível de formalização, documentação sobre controles 

internos não disponíveis, ausência de comunicação sobre os 

controles. 

Básico  
0

20,1%  a  40% 

Controles internos tratados informalmente, ainda não há 

treinamentos e  comunicação sobre controles. 

Intermediário  
4

40,1%  a  70% 

Há princípios e padrões documentados, e treinamento básico sobre 

controles internos.   

Aprimorado  
7

70,1%a 90% 

Controles internos obedecem aos princípios estabelecidos, é 

supervisionado e regularmente aprimorado. 

Avançado  90,1 a 100% Controles internos otimizados, princípios e processos de controles 

internos estão integrados aos processos de gestão da organização. 

 

III – Conclusão 

 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos procedimentos analisados pela auditoria interna, assumindo os 

riscos pelo não aprimoramento dos controles internos do IFMT. 

Informamos que as providências adotadas pelo Gestor, em relação às 

recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas ao longo do exercício 

por esta Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de providências. 

  Cuiabá, 05 de fevereiro de 2016. 
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Equipe da Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Renata Bueno Contrera Auditora Chefe Substituta  

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria 

na área de Gestão de 

Pessoas 

 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor  

Márcio Menezes Roza Auditor  

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora  

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração  

 

 

 


