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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 17/2017

Senhor (a) Gestor (a), 

Em  cumprimento  ao  Plano  Anual  de  Auditoria  Interna  (PAINT)  2017, 

referente  ao  exercício  de  2016  (Fevereiro  a  Dezembro),  objetivando  o  acompanhamento 

preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício analisado, apresentamos a 

Nota de Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas na área 5 – Gestão de 

Recursos Humanos, realizadas pela Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas  e Pró-reitoria 

de Pesquisa e Inovação,  no PAINT 2017 conforme descritas abaixo:

-  Acompanhamento dos afastamentos para Mestrado/Doutorado e licenças capacitações
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I – ESCOPO DO TRABALHO

Este  trabalho  foi  realizado  de  acordo  com  as  Normas  de  Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Os processos analisados foram selecionados de acordo com os percentuais 

de amostra contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. 

Foi verificado o uso do SUAP – módulos: Recurso Humanos e processo e 

consulta  no  sistema  SIAPE,  além  disso,  foi  consultado  legislações,  normativas  e 

regulamentos do IFMT. 

Os  Editais  nº67/2016  e  94/2017  foram  analisados  para  afastamento  e 

processo seletivo, respectivamente, de servidores para capacitação no IFMT, de acordo com a 

Resolução  CONSUP/IFMT   nº20/2015  e  110/2016,  Decreto  nº  5.707/2006;  Lei  8.112/90, 

Portaria  Normativa  SLTI/MPOg  nº  05/2002  ,   Portaria  MEC  nº  1.042,  de  17.08.2012, 

Resolução  CONSUP/IFMT  nº94/2014,  Termo  de  Cooperação  Técnico-científica  entre  o 

IFMT e UNIC - Universidade de Cuiabá, para desenvolvimento de programa de pesquisa e 

pós-graduação stricto sensu e Termo de Cooperação Técnica nº01/2015, entre IFMT e UFF- 

Universidade Federal Fluminense.

Os processo de licença capacitação da amostra analisados não foi identificado 

nenhuma constatação.

Salienta-se que a análise relatada restringe-se exclusivamente aos aspectos 

de formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de natureza técnica, 

inclusive  quanto  ao  detalhamento  do objeto  do certame,  suas  características,  requisitos  e 

especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se 

municiou  dos  conhecimentos  específicos  imprescindíveis  para  a  sua  adequação  às 

necessidades da Administração.
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II – RESULTADO DOS EXAMES

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

ACOMPANHAMENTO  DOS  AFASTAMENTOS  PARA 

MESTRADO/DOUTORADO E LICENÇAS CAPACITAÇÕES

Constatação 1.1.  Ausência de documentos de tramitação e procedimentos do processo so 

servidor afastado para mestrado, de acordo com a  Resolução CONSUP/IFMT Nº 110/2016 

e Edital nº.67/2016.

SERVIDOR - PROCESSO Nº. Descrição

 23191.025691.2016-25
23191.025646.2016-71
23191.027058.2016-71
23191.025200.2016-46
23191.025643.2016-37
23191.025669.2016-85
23191.024862.2016-07
23191.025645.2016-26
23191.025650.2016-39
23191.025689.2016-56

Não  foi  localizado  os  seguintes  documentos  ao 
processo:

- Sem  a  identificação  da  Composição  do 
colegiado  de  capacitação  de  servidores 
docentes  de  acordo  com  §1º,  art.8º  da 
Resolução CONSUP/IFMT nº110/2016.

23191.025174.2016-56
23191.025640.2016-01
23191.025534.2016-10
23191.025670.2016-18
23191.026426.2016-64
23191.025539.2016-42
23191.025536.2016-17
23191.026427.2016-17
23191.025674.2016-98

Não  foi  localizado  os  seguintes  documentos  ao 
processo:

- Sem  a  identificação  da  Composição  do 
colegiado  de  capacitação  de  servidores 
docentes  de  acordo  com  §2º,  art.8ºda 
Resolução CONSUP/IFMT nº110/2016;

- Ausência  de  assinatura  e/ou  carimbo  de 
identificação da assinatura do presidente do 
Colegiado  de  capacitação  dos  técnicos 
administrativos, na ficha de inscrição.
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Manifestação  da  Unidade:  “Conforme  Legislação  vigente  disposta  Resolução  

CONSUP/IFMT  Nº  110/2016  e  alterado  pelas  Resoluções  CONSUP/IFMT  nº.  

126/2016 e 071/2017. Os colegiados são compostos como se segue: 

CAPÍTULO IV

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Art. 8° Ficam instituídos o Colegiado de Capacitação de Servidores Docentes (CCD)  

e o Colegiado de Capacitação de Servidores Técnico-administrativos (CCTA), com  

as  funções  de  formular  e  acompanhar  a  política  de  Capacitação  em  nível  de  

Campus  e  Reitoria.

§ 1° O Colegiado de Capacitação de Servidores Docentes é constituído, em cada  

Campus,  com  a  seguinte  composição:

I. Diretor  de  Ensino  ou  Chefe  de  Departamento  de  Ensino;

II. Chefe  de  Departamento  de  Pesquisa  ou  Cargo  com  funções  similares;  

III. Chefe  de  Departamento  de  Extensão  ou  Cargo  com  funções  similares;  

IV. Diretor  de  Administração  ou  Chefe  de  Departamento  de  Administração;  

V. Coordenador  do  Setor  de  Gestão  de  Pessoas;  

VI. Chefe  do  Departamento  ou  Coordenador  da  área  de  atuação  do servidor  

candidato;

VII. Presidente  do  Núcleo  Permanente  de  Pessoal  Docente  (NPPD).

§  2°  O  Colegiado  de  Capacitação  dos  Servidores  Técnico-administrativos  é  

constituído,  para  cada  Campus  e  Reitoria,  com  a  seguinte  composição:

I. Diretor  de  Administração  ou  Chefe  de  Departamento  de  Administração;  

II. Chefe de Departamento de Pesquisa e Pós-graduação ou Cargo com funções  

similares;

III. Chefe  de  Departamento  de  Extensão  ou  Cargo  com  funções  similares;  

IV. Diretor  de  Ensino  ou  Chefe  de  Departamento  de  Ensino;

V. Coordenador do Setor de Gestão de Pessoas do Campus ou pessoa designada  

pela  DSGP  para  análise  de  processo  de  servidor  lotado  na  Reitoria;
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VI.   Chefe  do  Departamento  ou  Coordenador  da  área  de  atuação  do  servidor  

candidato;  

VII. Representante da Comissão Interna de Supervisão (CIS) do Plano de Carreira  

dos  Cargos  Técnico-administrativos  em  Educação  (PCCTAE).  

§ 3° Os representantes dos Colegiados de que tratam o inciso I dos parágrafos 1° e  

2° deste artigo, responderão pelas presidências dos seus respectivos colegiados.

● Uma vez que a Reitoria é considerada uma unidade individual no certame e não

possui  a  estrutura  necessária  para  o  atendimento  do  que  está  Legislado  para  

composição do colegiado,  foi  solicitado  ao Magnífico  Reitor  Portaria,  nomeando  

servidores que não participava do certame para execução da tarefa. Esta segue em  

anexo”. 

Causa: Processo inadequado quanto a autorização de afastamentos a servidores.

Análise da AUDIN:  Considerando  a   manifestação da unidade que justifica que 

existe a Resolução CONSUP/ IFMT nº110/2016 e suas alterações,  em seu artigo 8º,  que 

institui o colegiado de capacitação de docente e técnicos administrativo, com a função de 

formular e acompanhar  a política de Capacitação em nível de Campus e Reitoria, composto 

por  servidores  de  cada  setor  do  campus  ou  reitoria.  Tendo  em  vista  que  a  unidade 

encaminhou a Portaria nº2.526, do dia 06/09/2016, dos servidores designados para compor o 

Colegiado de capacitação na Reitoria, o feito não é suficiente para comprovar  a identificação 

das assinaturas nas fichas de inscrição do avaliados do campus e Reitoria, de acordo com a 

Portaria de designação. Cabe salientar que a identificação da assinatura é necessária para 

transparência do  processo, podendo a falta, deixá-lo vulnerável a dúvidas e questionamentos 

por terceiros ou pelos próprios participantes, podendo até mesmo provocar a anulação do 

certame.
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Recomendação  1:  Orientar  o  colegiado  de  capacitação,  dos  docente  e  técnicos 

administrativos dos campi e reitoria, quanto à obrigatoriedade de identificação da assinatura 

na ficha de de inscrição, que estão avaliando os critérios de pontuação do servidor.

Recomendação 2: Implantar check list de procedimento e trâmite nos processos de 

afastamento para capacitação.

Recomendação  3:  Garantir  a  transparência  nos  processos  de  afastamento  para 

capacitação de servidores do IFMT.

Constatação 1.2 Concessão de afastamento para capacitação superior ao limite do quadro de 

servidores efetivos do campus, de acordo com art.21 do regulamento, conforme abaixo:

Servidor - Processo nº Descrição

A.L.M.G.
23750.004193.2017-47

Processo protocolado dia 14/02/2017.
Portaria nº580, de 10 de março de 2017.
Edital nº67/2016 - servidor classificado.

Manifestação da Unidade (PROPES): “Processo sob responsabilidade da DSGP”.

Manifestação da Unidade (DSGP): “Diferentemente do informado pela PROPES,  

trata-se  de  Edital  daquela  Pró-Reitoria,  cabendo  a  esta  Diretoria  se  manifestar  apenas  

quanto a legalidade e não quanto a seleção realizada por outro setor deste IFMT”.

Causa: Processo inadequado quanto a autorização de afastamentos de servidores.

Análise da AUDIN: Considerando as manifestações das unidades PROPES e DSGP, 

e de acordo com  o  §  2º, art. 16, da Resolução CONSUP/IFMT nº110/2016:

§ 2° À Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PROPES caberá a conferência  

do processo quanto  ao cumprimento  das  diretrizes  deste  Regulamento  e  à  
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Diretoria  Sistêmica  de  Gestão  de  Pessoas  -  DSGP  a  verificação  da  

adequação do processo à legislação em vigor.  

Segundo,  §  4º, art. 19, da Resolução CONSUP/IFMT nº110/2016:

§   4º  Os  servidores  aprovados  e  classificados  de  acordo  com  edital  de  

afastamento, que protocolarem o processo devidamente instruído até 30 de  

janeiro  do  ano  subsequente  a  publicação  do  edital,  terão  suas  portarias  

emitidas considerando o número de vagas e a pontuação obtida, enquanto que 

para  os  servidores  que  tiverem  seus  processos  devidamente  instruídos  e  

protocolados a partir de 30 de janeiro, a emissão da portaria obedecerá ao  

número de vagas e a ordem de chegada do processo na PROPES.  

Considerando que cabe a Propes a conferência do processo quanto ao cumprimento 

das diretrizes do regulamento, o caso em epígrafe não foi observado a ordem de chegada do 

processo  na  PROPES,  já  que  conforme  análise  do  edital  n.67/2016,  haviam  03  vagas 

disponíveis para afastamento no campus e classificaram 04 candidatos.  Porém,  todos os 

servidores  obtiveram a  Portaria  de  afastamento  para  capacitação,  ultrapassando,  assim,  o 

número de vagas disponíveis no campus para afastamento. Quanto a DSGP cabe a verificação 

da adequação do processo à legislação em vigor,  observando não só a legislação,  mas o 

direito do servidor em relação ao que está previsto no edital de afastamento, uma vez que a 

Resolução do IFMT é ato legislativo de efeito interno que serve para regulamentar a lei.  Os 

Gestores devem melhorar seus controles  internos para evitar  reincidência de falhas como 

essa, uma vez que acarretará apuração de responsabilidade.

Recomendação 1: Implantar nos processos de solicitação de afastamento chek list de 

procedimentos.

Recomendação  2:  Observar,  tanto  pela  DSGP  quanto  pela  PROPES,  antes  de 

conceder  o  afastamento,  a  quantidade  de  vagas  aprovadas  por  edital  de  afastamento  no 

campus,  evitando ultrapassar o limite definido.
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Recomendação 3: Implementar, conjuntamente com  a PROPES e a DSGP,  controles 

internos para afastamento de servidores.

Constatação 1.3 Fragilidade na concessão de afastamento para capacitação em mestrado do 

servidor C.G.N, SIAPE nº **779**, conforme abaixo discriminado:

Servidor - Processo nº Descrição

23196.009803.2016-51
23196.000678.2017-02

Inciso 3.8, cláusula terceira - das etapas da execução define 
o mestrando na permanência na sede da UFF para atividade 
de  pesquisa por  um período  mínimo de  5(cinco)  meses, 
dividido em:2(dois) meses durante o terceiro semestre do 
curso  e três meses durante o quarto e último semestre para 
conclusão  da  dissertação,  divergindo  do  processo  de 
afastamento do servidor que foi concedido 8.½ (oito e meio) 
meses no primeiro período e 5(cinco) meses.
Fragilidade no Parecer da Propes e DSGP, na observação 
dos documentos que não foram anexados ao processo para 
análise do responsável.

23196.000678.2017-02 Afastamento  sem  obedecer  o  período  equivalente  ou 
superior ao último período de  afastamento do servidor, de 
acordo com art.12 da Resolução nº110/2016 e  § 4º do art. 
96-A, da Lei nº 8.112/96.
Não foi localizado  o colegiado de capacitação constituído dos 
servidores docente, com o parecer do processo de afastamento, de 
acordo com o art.8º da Resolução;
Não  foi  localizado  a  declaração  do  setor  de  pessoal  do 
Campus  do servidor que conste de informações sobre data 
de  entrada em serviço efetivo  no IFMT,  data  de início  e 
término do último afastamento para capacitação de longa 
duração e nota da última avaliação de mérito do servidor, de 
acordo com o inciso III, , art.18 da Resolução nº110/2016.

23196.009803.2016-51 Ausência  de  documentos  que  compõem  a  instrução  do 
processo, de acordo com os incisos I  ao XII do art.17 e 
incisos I ao VI e VIII ao IX do art.19 e  § 4º, do art.20 da 
Resolução CONSUP/IFMT nº20/2015, conforme abaixo:
-  Avaliação  da  DSGP  referente  ao  cumprimento  da 
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Legislação supra institucional;
- Termo de compromisso do servidor quanto ao atendimento 
às seguintes obrigações cumulativas;
-  Termo  de  reconhecimento  por  parte  do  servidor  das 
normas estabelecidas no presente Regulamento;
- Declaração fornecida pelo Diretor-Geral/Reitor, acerca de 
como  o  Campus/Reitoria  substituirá  ou  redistribuirá  as 
atividades do servidor durante o período de afastamento;
- Comprovante de nada consta do Campus a que pertence o 
servidor;
-  Comprovante  de  aprovação  no  exame  de  seleção  do 
programa declarado no inciso II deste artigo ou similar em 
termos de compatibilização com a área de atuação do
servidor.

Manifestação da Unidade (PROPES): “Processo sob responsabilidade da DSGP”.

Manifestação da Unidade (DSGP): “Referente ao Processo nº 23196.000678.2017-

02,  de  solicitação  de  afastamento,  formalizada  pelo  servidor  C.G.N,  cabe  à  PROPES 

realizar a análise e verificação de conformidade quanto ao estabelecido pelo Convênio de  

MINTER/DINTER, sendo que foi informado às fls. 22 que a referida pró-reitoria estava de  

acordo com o solicitado e quanto à declaração do setor de pessoal do Campus do servidor  

que conste de informações sobre data de entrada em serviço efetivo no IFMT, data de início  

e  término  do  último  afastamento  para  capacitação  de  longa  duração  e  nota  da  última  

avaliação  de  mérito  do  servidor,  de  acordo  com  o  inciso  III,  ,  art.18  da  Resolução  

nº110/2016, trata-se de documento necessário na inscrição do RASAC e não na solicitação  

de afastamento.

E,  referente  ao  Processo  nº  23196.009803.2016-51,  confirmamos  nos  autos  a  

ausência da análise desta Diretoria quanto a legislação bem como informamos que iremos  

tomar as providências necessárias para realizar o maior controle nos trâmites dos processos  

de afastamento”.

Causa 1: Processo inadequado quanto ao controle na capacitação de servidores.
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Causa 2: Processo inadequado quanto a autorização de afastamentos a servidores;

Análise da AUDIN:  Considerando a definição de MINTER ou DINTER, segundo a 

Capes: 

“Mestrado Interinstitucional (Minter) e Doutorado Interinstitucional (Dinter) 

são  turmas  de  mestrado  e  de  doutorado  conduzidas  por  uma  instituição 

promotora  (nacional)  nas  dependências  de  uma  instituição  de  ensino  e 

pesquisa  receptora,  localizada  em  regiões,  no  território  brasileiro  ou  no 

exterior, afastadas de centros consolidados em ensino e pesquisa.”

(grifo nosso)

Considerando o  Termo de acordo de cooperação técnica nº01/2015 com UFF/IFMT, é 

da modalidade fora de sede (MINTER), na qual especifica na sua cláusula, o período em que 

irão realizar suas atividade de pesquisa na sede da UFF, por um período mínimo de 5 meses, 

dividido em: dois meses  durante o terceiro semestre do curso e três meses durante o quarto e 

último semestre do mestrado.

No entanto, o Processos nº23196.009803.2016-51 e 23196.000678.2017-02, ambos se 

referem-se  ao  pedido  de  afastamento  do  mesmo  mestrado  em  que  foi  concedido  o 

afastamento  do  servidor  em  período  superior  ao  especificado  no  termo  de  Cooperação 

nº01/2015  entre  o  IFMT  e  a  UFF,  descumprindo  o   §  2°,  do  art.8º  da  Resolução 

CONSUP/IFMT nº20/2015 e § 2°, do art.9º da Resolução CONSUP/IFMT nº110/2016; que 

no  caso  de  capacitação  que  seja  objeto  de  convênio,  cooperação,  parcerias  ou  qualquer 

instrumento  de acordo celebrado pela  Instituição,  o  tempo de afastamento  obedecerá aos 

termos  especificados  no  Instrumento  de  acordo  ou  no  projeto  da  capacitação.  Por 

conseguinte, nos caso de afastamento superior a 6(seis) meses   o servidor em capacitação em 

programas de MINTER ou DINTER entra na contabilização da quantificação das vagas de 

afastamento , em tempo integral, para atividades de pós-graduação do campus ou reitoria. O 

segundo afastamento, constante do processo nº23196.000678.2017-02, foi concedido antes da 

permanência do servidor por período igual ao do último afastamento em desacordo com o art. 
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12, da Resolução nº110/2016 e § 4º do art. 96-A, da Lei nº 8.112/90. Cabe ressaltar que os 

pareceres dos departamentos, PROPES e DSGP, houve fragilidade nas análise, na qual ambos 

os  departamentos  não analisaram adequadamente  o  processo,  tendo  visto  que  compete  a 

Diretoria de Pós-graduação, a prerrogativas de fornecer orientação e dar apoio na execução 

do regulamento e norma dos cursos de pós-graduação,organizando as informações, visando a 

divulgação interna, em detrimento com o parecer favorável para afastamento do servidor, 

confrontando com normas do regulamento e a,  DSGP  ao analisar o processo enfatiza em seu 

parecer o § 4º do art. 96-A, da Lei nº 8.112/90, e que os servidor em epígrafe preenche os 

requisitos estabelecidos na legislação em vigor, concedendo o usufruto do afastamento ao 

servidor, em discordância com os requisitos necessários para afastamento do servidor. 

Recomendação: Implantar chek list nos processos de afastamento.

Constatação  1.4 Fragilidade  na  composição  do  colegiado  de  capacitação  dos  servidores 

Técnicos  administrativos  da  Reitoria,  do  edital  nº67/2016,  sem  constar  o  chefe  de 

departamento ou coordenador da área de atuação do servidor candidato e o Representante da 

Comissão Interna de Supervisão (CIS) do Plano de Carreira dos Técnicos Administrativos em 

Educação (PCCTAE), de acordo com o § 2º, art.8 da Resolução CONSUP/IFMT nº110/2016.

Manifestação da Unidade: “A constatação está aceita e informo que no processo do  

ano de 2017, essa constatação já foi atendida”.

Causa:Processo inadequado quanto ao controle na capacitação de servidores.

Análise  da  AUDIN: Enfatizamos  que   as resoluções  são  atos  administrativos 

normativos que partem de autoridade superiores, através das quais, disciplinam matéria de 

competência  específica,  assim,  as  mesmas  devem  ser  cumpridas.   Considerando  a 

manifestação da unidade que informou que o ano 2017 já está sendo atendidas as fragilidades 

constatadas, a constatação será acompanhada para verificação, já que não demonstrado na 

manifestação a comprovação da regularidade. 
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Recomendação:  Reestruturar  a  composição  do  colegiado  de  capacitação  de 

servidores, em observância à Resolução CONSUP/IFMT nº110/2016 e suas alterações pelas 

Resoluções CONSUP/IFMT nº 126/2016 e 071/2017.

Constatação 1.5 Impropriedades de formalização de processo em desacordo com a Portaria 

Normativa  SLTI/MPOg nº  05/2002,  Portaria  MEC nº  1.042,  de  17.08.2012  e  Resolução 

CONSUP/IFMT nNº94/2014.

Edital nº Descrição

94/2016 Processo Seletivo do Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino, 
do  Programa  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu  em  Ensino,  de 
acordo  com  o  Termo  de  Cooperação  Técnico  Científico 
celebrados  pelo  IFMT  e  a  Universidade  de  Cuiabá  -  UNIC:
1-Autuação  frágil,  sem  constar  processo  único,  a  ordem 
cronológica e sequencial de todas as etapas de seleção. 

2-Não  foi  localizada  a  portaria  da  banca  examinadora  de 
arguição, referente ao item 5.3.5 do edital 094/2016.

3-Ausência de identificação do Avaliador na 2º fase do processo 
seletivo,  sendo  a  primeira  etapa  a  análise  de  Pré-Projeto  de 
Pesquisa e a segunda etapa a Entrevista do candidato.

67/2016 Processo  seletivo  para  afastamento  de  servidores  docentes  e 
técnicos  administrativos  para  atividades  de  capacitação 
(RASAC).

1-Ausência  de  formalização  em  processo  único,  sob 
responsabilidade Diretoria de Pós-graduação do IFMT/Reitoria, 
em ordem cronológica e sequencial de todas as etapas de seleção 
e afastamento do servidor.

Manifestação da Unidade: “O processo em questão, Processo Seletivo do Curso de  

Mestrado Acadêmico em Ensino, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em  

Ensino, de acordo com o Termo de Cooperação Técnico Científico celebrados pelo  
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IFMT e a Universidade de Cuiabá - UNIC, trata-se do primeiro executado pela  

Instituição, na ocasião ainda sem espaço físico definido, todos os documentos que  

balizaram o certame, ficaram sob responsabilidade da coordenação do programa,  

uma vez ciente da constatação, estamos encaminhando solicitação de apresentação  

dos documentos pendentes.

Sob  o  Processo  seletivo  para  afastamento  de  servidores  docentes  e  técnicos  

administrativos para atividades de capacitação (RASAC), a constatação foi aceita.  

Contudo, já informo que foi atendida já no processo do ano de 2017”.

Causa: Processo inadequado quanto à  autorização de afastamentos de servidores.

Análise  da  AUDIN:  A  adoção  de  procedimentos  uniformes  de  tratamento 

documental revela-se fundamental à segurança jurídica e às prerrogativas da Administração, 

bem  como  aos  direitos  dos  administrados,  e  ainda  objetiva  assegurar  o  controle  e  a 

organização  os  documentos  produzidos,  expedidos  ou  recebidos  pelas  várias  unidades 

organizacionais,  no  desempenho  de  suas  atividades,  qualquer  que  seja  o  suporte  da 

informação  ou  a  natureza  do  documento.  Além  disso,  a  identificação  da  assinatura  nos 

documentos  são  atribuições  legais  em que  se  presume  a  veracidade  e  autenticidade  dos 

documentos. 

Recomendação 1: Orientar sobre os procedimentos de execução e formalização dos 

processos de afastamento para capacitação e dos editais de pós-graduação realizados pelo 

IFMT ou por Instituições parceiras (por convênios ou termo de cooperação).

Recomendação 2:  Adotar instrução normativa e ou manual de procedimentos para 

execução dessas atividades.
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III – CONCLUSÃO

Considerando as verificações realizadas,  somos de opinião que a Unidade 

Gestora  deve  adotar  medidas  corretivas  com  vistas  a  elidir  os  pontos  ressalvados  nas 

constatações acima registradas dos processos analisados, e também para para saneamento de 

todas  as  inconsistências  similares  nos  processos  futuros,  assumindo  os  riscos  pela  não 

implementação das recomendações emitidas neste relatório.

Informamos  que  as  providências  tomadas  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, 26/10/2017.

Autores:

Nome Cargo Assinatura

Edson Jerônimo Nobre Auditor chefe  

Edilene Sakuno Maeda
 

Coordenadora de 
Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas
 

 

Deuzimar Lira de Matos Assistente em 
Administração
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ANEXO I

Acompanhamento dos afastamentos para Mestrado/Doutorado 

Edital nº67/ 2016 – Afastamento para servidores para capacitação.
Edital nº94/2016 – Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino 

23444.001823.2017-95
23196.001356.2017-72
23444.002047.2017-41
23788.000522.2017-53
23444.003833.2017-65
23444.002313.2017-35

Afastamento para capacitação

23444.001823.2017-95
23191.007379.2017-31
23196.000678.2017-02
23750.001726.2017-39
23194.015390.2017-44
23198.012254.2017-62
23748.016967.2017-21
23748.000776.2017-48
23750.004193.2017-47
23748.016966.2017-87
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