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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 11/2017

Senhora Gestora,

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

exercício de 2016 e exercício de 2017 (Janeiro a fevereiro), objetivando o acompanhamento 

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

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

de Recursos Humanos no PAINT 2017, realizadas pela Diretoria Sistêmica de Gestão de 

Pessoas , conforme descritas abaixo:

5.6. Contratações de Professores Substitutos/Temporários;

5.7. Contratações de estagiários.
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I – ESCOPO DO TRABALHO

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

Serviço Público Federal.

Foram  analisados  os  processos  relacionados  no  Anexo  I,  de  acordo  com  os 

percentuais de amostras 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 processos de contratação de professores substitutos/temporário foram analisados 

de  acordo  com  Lei  nº  8.745/1993;  Lei  nº  9.849/1999;Lei  nº  12.772/2012;  Decreto  nº 

7.485/2011;  Lei  nº  8.112/1990;  Resolução  CONSUP/IFMT  nº32/2014  e  Manual  de 

Procedimento do DSGP.

Os processo de  contratação de estagiários  foram analisados de  acordo com a ON 

SEGEP nº02/2016, de 24/06/2016. 

Ressalta-se que os documentos iniciais que motivaram  a contratação de professor 

substitutos não foram disponibilizados para análise dos procedimentos, foi analisado a fase 

do Edital do processo seletivo de contratação de professor substituto do IFMT, até o contrato 

realizado entre o professor aprovado com o IFMT, pois o DSGP informou que parte desta 

documentação fica sobre a responsabilidade e arquivamento pelos campi.  Assim posto, a 

análise dos processos para contratação de professor substituto ficaram prejudicada.
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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.

Durante a análise de conformidades do DSGP foi verificada a seguinte boa prática:

● Orientação na reunião realizada pela DSGP com as CGGP dos campi,  quanto aos 

manuais internos de procedimentos da Gestão de Pessoas.

II – RESULTADO DOS EXAMES

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 08/2017, encaminhada à unidade auditada, que 

apresentou manifestação via  google docs em 07/07/2017. Após análise das manifestações 

pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com as constatações que 

foram mantidas, conforme segue.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

CONTRATAÇÕES DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/TEMPORÁRIOS.

Constatação  1.1  Ausência  de  documentos  e  despacho  dos  responsáveis  nos  campus, 

previamente emitidos  antes  da solicitação da abertura de edital  de processo Seletivo de 

Professor Substituto:
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PROCESSO Nº

EDITAIS Nº

CONTRATO Nº

DESCRIÇÃO

23198.005767.2017-17 

Edital nº26/2016

 28/2017

23188.000958.2017-10

Edital nº03/2017

16/2017

23188.000958.2017-10

Edital nº03/2017

12/2017

23188.000958.2017-10

Edital nº03/2017

15/2017

23188.000958.2017-10

Edital nº03/2017

1-Disponibilidade financeira e orçamentária 

para a contratação;

2-Da  impossibilidade  de  redistribuição  da 

carga horária do servidor afastado entre os 

pares;

3-  A contratação  de  Professor  Substituto 

não  ultrapassou  o  percentual  máximo  de 

20%  do  total  de  docentes  efetivos  em 

exercício  na instituição federal de ensino.

4- A contratação de professor substituto foi 

exclusivamente  para  suprir  a  falta  de 

docente  da  carreira,  decorrente  de 

exoneração  ou  demissão,  falecimento, 

aposentadoria,  afastamento  para 

capacitação  e  afastamento  ou  licença  de 

concessão obrigatória.

5- Há formulário específico contendo:

a)  Afastamento  do  titular  efetivo  que 

justifica a contratação, nos termos da lei;

a carga horária para a contratação (20 ou 40 

hs);
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22/2017

23188.000958.2017-10

Edital nº03/2017

14/2017

23188.015040.2016-86

Edital nº 51/2016

09/2017

23188.041758.2016-28

Edital nº107/2016

10/2017

23188.029024.2016-71

Edital nº 86/2016

21/2017

23749.001745.2017-23

Edital nº107/2016

001/2017

b)  área  de  contratação  e  a  graduação 

exigida como requisito  para a  contratação 

(licenciatura ou bacharelado ou tecnologia);

c)  o  anexo  com  a  carga  horária  dos 

docentes da área solicitada para contratação 

comprovando  a  impossibilidade  de 

redistribuição da carga horária.

6-  análise  de  verificação  pela   CGP  do 

Campus,  após recebido o requerimento de 

autorização  da  direção  geral  , 

complementando as informações, caso haja, 

edital de prof. substituto em vigência para a 

contratação.
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Manifestação da Unidade:  “Nos certames analisados, verificamos que constam em 

alguns pedidos a abertura do processo no campus pela chefia da área de ensino,  

com a assinatura do formulário pelo Diretor do Campus, em outros encontramos a  

assinatura  do  responsável  pelo  ensino  e  do  Diretor  do  campus,  portanto,  

orientamos as coordenações dos campi na capacitação nos dias 21 e 22 de junho a  

padronizar o requerimento conforme modelo enviado no e-mail da auditora E”.

Causa: Processo inadequado de contratação de professores substitutos.

        Análise da AUDIN: Em análise aos processos encaminhados e de acordo com 

o  manual  de  procedimentos  do  DSGP,  não  há  documentação  inicial  no  processo  de 

contração de professores substitutos que respalda a abertura de edital de professor substituto 

pela DSGP,  as documentações que fazem parte do processo de procedimento e trâmite para 

solicitação de contratação de professor substituto, pelo chefe do departamento de ensino do 

campus à Direção geral do campus, em formulário específico, informando: o afastamento 

do  titular  efetivo  que  justifica  a  contratação;  carga  horária  para  contratação;  a  área  de 

contratação e a graduação exigida como requisito para a contratação; anexação da carga 

horária  dos docentes da área solicitada para contratação, comprovando a impossibilidade de 

redistribuição da carga horária. A direção geral do campus por sua vez deve encaminhar à 

CGGP do campus para verificação das informações prestadas, complementando, caso haja, 

edital  de  professor  substituto  em  vigência  para  contratação.  Após  a  verificação  do 

requerimento pela CGGP do campus, contendo informações ou assinaturas dos responsáveis 

que  justifica  a  contratação  do  professor  substituto,  será  encaminhada  a  DSGP  para 

providências quanto a autorização do Reitor para a contratação e providências posteriores. 

Constata que, nos processos analisados o campus apenas encaminha o formulário com sua 

solicitação para contratação de professor substituto sem assinatura dos responsáveis de cada 
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setor ou departamento, apenas da direção geral, sem  nenhum documento que comprove que 

foi realizado os procedimentos necessários anterior da sua solicitação.

         Recomendação 1:  Anexar,  antes  do requerimento de contratação de professor 

substituto  pelo  campus  à  DSGP,   documentos  e  assinaturas  dos  responsáveis  dos 

departamentos,  comprovando que ocorreu a verificação da necessidade de contratação e 

assim, justificando a contratação do professor substituto.

 Recomendação 2: Encaminhar pedido de contratação de professor substituto 

para apreciação da NPPD - Núcleo Permanente de Pessoal Docente, antes da decisão do 

Diretor geral, para aprovação do requerimento do docente.

           Recomendação 3: Formalizar o processo de contratação de professor substituto em 

um único  processo,  desde  da  necessidade  e  início  do procedimento  para  solicitação  do 

professor substituto até a sua contratação.

Constatação 1.2 Não foram localizados os documentos que compõem o processo seletivo 

de contratação de professor Substituto. 

PROCESSO Nº

CONTRATO Nº

DESCRIÇÃO

23198.005767.2017-17 

 28/2017

1- Portaria da Comissão Examinadora;

2-  Exame  de  desempenho  didático  dos 

candidatos realizado pelo Campus.

3- Edital nº26/2016.

23188.000958.2017-10 1- Portaria da Comissão Examinadora;
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16/2017 2-  Exame  de  desempenho  didático  dos 

candidatos realizado pelo Campus.

23188.000958.2017-10

12/2017

1- Portaria da Comissão Examinadora;

2-  Exame  de  desempenho  didático  dos 

candidatos realizado pelo Campus.

23188.000958.2017-10

15/2017

1- Portaria da Comissão Examinadora;

2-  Exame  de  desempenho  didático  dos 

candidatos realizado pelo Campus.

23188.000958.2017-10

22/2017

1- Portaria da Comissão Examinadora;

2-  Exame  de  desempenho  didático  dos 

candidatos realizado pelo Campus.

23188.000958.2017-10

14/2017

1- Portaria da Comissão Examinadora;

2-  Exame  de  desempenho  didático  dos 

candidatos realizado pelo Campus.

23188.015040.2016-86

009/2017

1- Portaria da Comissão Examinadora;

2-  Exame  de  desempenho  didático  dos 

candidatos realizado pelo Campus.

23188.041758.2016-28

10/2017

1- Portaria da Comissão Examinadora;

2-  Exame  de  desempenho  didático  dos 

candidatos realizado pelo Campus.

23188.029024.2016-71

21/2017

1-  Exame  de  desempenho  didático  dos 

candidatos realizado pelo Campus.
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23188.041758.2016-28

001/2017

1-  Exame  de  desempenho  didático  dos 

candidatos realizado pelo Campus.

             Manifestação da Unidade: “Conforme disposto nos editais, item 4.2 “4.2 - A banca 

examinadora  será  composta  por,  no  mínimo,  três  servidores  do  Instituto  Federal  de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ou servidores de outras Instituições, sendo 

dois da área de conhecimento e um da área pedagógica para avaliação da didática de ensino, 

indicados e designados  através de Portaria expedida pela direção geral do campus;”. 

Então, recomendamos aos campi encaminharem para constar no processo de abertura do 

certame na reitoria somente o resultado final, considerando o espaço restrito que temos na 

DSGP para arquivo, contudo esses documentos devem ser arquivados nos campi”.

              

              Causa: Processo inadequado de contratação de professor substituto.

             Análise da AUDIN: De acordo com a manifestação da unidade, a Portaria da banca 

examinadora é designação expedida pela Direção Geral do campus, assim como o Exame de 

desempenho didático dos candidatos. Posteriormente, é encaminhado o resultado final para 

Reitoria.  No entanto,  dentre os processos encaminhados para análise,  não foi localizado 

entre  os   processos  de  contratação o resultado final  do certame.  Cabe ressaltar,  que as 

documentações  referente  a  contratação de  professores  substituto,  mesmo na  guarda  dos 

campi,  fazem parte do processo do edital de contratação e devem ser juntados ao processo, 

uma vez que as documentações fazem parte do edital  de seleção. Saliento ainda, que o 

processo apesar de ser seleção simplificada de professores, devem ser cronologicamente 
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anexadas  e  numeradas  as  páginas  até  o  final  do  processo,  assegurando  a  gestão,  na 

legitimidade de todo o processo de contratação.

             Recomendação:  Formalizar  os  documentos  de contratação de professores 

substitutos em um único processo.

 

Constatação 1.3  Cadastramento  no SIAPE da contratação de professor  substituto  sem 

contrato assinado pela partes: Contratos nº 28/2017; 009/2017 e 21/2017.

          Manifestação da Unidade: “em virtude do prazo exíguo para cadastro na folha 

executamos  primeiramente  o  cadastro  do  professor  conforme  termo  de  exercício 

encaminhado pelo campus e o contrato chega posteriormente para arquivo nos documentos 

na pasta funcional, a fim de que não ocorra de substitutos ficarem dois meses trabalhando 

sem receber, bem como todas coordenações estão orientadas a informar-nos imediatamente 

qualquer intercorrência neste período”.

                  Causa: Processo inadequado de contratação de professor substituto.

    Análise da AUDIN:. A unidade alega cadastramento do professor conforme termo 

de entrada  exercício encaminhado pelo campus e posterior encaminhamento do contrato. 

Mesmo com os prazos exíguos, no cadastramento na folha do contratado, é prudente  que a 

unidade proceda tempestivamente à formalização do contrato, até no momento da entrada 

em exercício, de modo a evitar a execução de serviços sem cobertura contratual ou a própria 

extinção do contrato. Resguardando  o órgão de posteriores inconveniências que possam 

ocorrer entre o IFMT e o professor substituto contratado. 

      Recomendação: Garantir as assinaturas nos contratos no ato de sua contratação.
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Constatação  1.4  Ausência  de  apreciação  e  parecer  da  NPPD  -  Núcleo  Permanente  de 

Pessoal Docente  nos processos de Contratações de Professores Substitutos, em de acordo 

com o art.14; da Resolução CONSUP /IFMT nº03/2014.

PROCESSO Nº

EDITAIS Nº

CONTRATO Nº

23188.009052.2017-52

Edital nº26/2016

 28/2017

23188.000958.2017-10

Edital nº03/2017

12/2017

14/2017

15/2017

16/2017

22/2017

23188.015040.2016-86

Edital nº 51/2016

09/2017
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23188.041758.2016-28

Edital nº107/2016

01/2017

10/2017

23188.029024.2016-71

Edital nº 86/2016

21/2017

           Manifestação da Unidade: “A DSGP já orientou aos campi e aos Diretores Gerais 

em várias reuniões do CODIR sobre a participação da NPPD na admissão de professores, 

porém não podemos impedir o seletivo na ausência dessa manifestação, pois a demora na 

abertura do certame na espera desse parecer pode prejudicar os alunos que estão sem aula 

aguardando o processo seletivo”.

Causa: Processo inadequado de contratação de professor substituto.

Análise da AUDIN: O NPPD - Núcleo Permanente de Pessoal Docente, assim como 

a  CPPD  -  Comissão  Permanente  de  Pessoal  Docente   foram  constituídos  como  órgãos 

consultivos,  propositivos  e  de  assessoramento  ao  Conselho  Superior,  à  Reitoria  e  aos 

Diretores  Gerais  para  formação  e  acompanhamento  da  execução  da  política  de  pessoal 

docente do IFMT. Entre as competências, a NPPD, apreciar e dar parecer à contratação e 

admissão de professores efetivos e substitutos. 

A necessidade de urgência na contratação de professor substituto, não exime a gestão, 

conforme as  normas,  da não apreciação pelo NPPD, que na qual  foi  regulamentada pela 

Resolução CONSUP/IFMT nº32/2014  em consequência da Lei 12.772/2012. Cabe a gestão 
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orientar os campi e rever as ações de planejamento, quanto a apreciação e parecer da NPPD, 

no trâmites de procedimentos anterior a solicitação para a DSGP, da abertura de  processo 

seletivo de professor substituto.

 Recomendação 1:  Prever, nos processos de contratação de professor substituto, a 

apreciação e o parecer prévio da NPPD nos campi. 

        Recomendação 2:  Ajustar o manual de procedimentos da DSGP, para inclusão da 

orientação quanto apreciação e parecer do NPPD para contratação de professor substituto.

CONTRATAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS.

         

Constatação 1.2   Fragilidade no Termo de compromisso de Estágio -  TCE e nas 

documentações anexadas, em desacordo com a ON SEGEP/RTSP/MP nº02/2016:

Estagiário - CPF Descrição

A. S. C.

CPF: ***.058.691-**

Campus Bela Vista

1-Matrícula  e  frequência  regular  do 

estudante, atestados pela instituição de ensino 

(fl.16),  em  curso  de  educação  superior, 

divergente com os  dados  da  instituição  de 

ensino que está  no Termo de Compromisso 

n.02/2017(fl.01).

2- Não há assinatura da  celebração de Termo 

de  Compromisso  de  Estágio  -  TCE 
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n.02/2017,  pela  parte  da  Instituição  de 

Ensino, o TCE foi celebrado com a Diretora 

Geral  do  IFMT  Campus  Bela  Vista, 

Coordenadora da CGP do Campus Bela Vista 

e da estudante.(fl.05).

3- Atestado de frequência da estudante está 

desatualizado  (14/12/2016),com  o  período 

em  que  foi  contratado  o  estagiário 

(20/02/2017). (fls.05 e 16).

4-Não foi localizada a indicação expressa de 

que  o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio 

decorre de contrato ou convênio.

R. C. A.

CPF: ***.036.073-**

Campus Sorriso

1-Ausência  no  Termo  de  Compromisso  de 

Estágio - TCE, a descrição do nº  da apólice 

de  seguro  do  estagiário  e  o  nome  da 

seguradora, TCE nº01/2017; Cláusula sexta - 

do Seguro ( fl. 09).

2-Não foi localizado a indicação expressa de 

que  o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio 

decorre de contrato ou convênio.

M. V. L. V. 1- Não há assinatura da  celebração de Termo 
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CPF: ***.971.981-**

Campus Primavera do Leste

de  Compromisso  de  Estágio  -  TCE 

n.02/2017,  pela  parte  da  Instituição  de 

Ensino,  e  sim,  o TCE foi  celebrado com a 

substituto  eventual  do  Diretor  Geral  “Pró-

Tempore” IFMT Campus primavera do Leste, 

Coordenadora do registro escolar do Campus 

Primavera do Leste e o estudante.(fl.04).

2-Ausência  no  Termo  de  Compromisso  de 

Estágio - TCE, a descrição do nº  da apólice 

de  seguro  do  estagiário,  TCE  nº02/2017; 

Cláusula quinta - do Seguro(fl.03).

3-Não foi localizado a indicação expressa de 

que  o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio 

decorre de contrato ou convênio.

K. S. de O.

CPF: ***.045.551-**

Campus Bela Vista

1- Não foi localizado a  freqüência regular do 

estudante  em  curso  de  educação  do  curso 

profissional e atestados pela instituição de ensino.

2-  Matrícula  do  estudante,  atestados  pela 

instituição  de  ensino,  não  confere   com os 

dados  da  instituição  de  ensino  que  está  no 

Termo  de  compromisso  n.02/2017(fls.01  e 

17).

3-  A  numeração  do   TCE  nº02/2017  da 
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estudante conflita com o TCE nº02/2017 da 

estudante A. S. C.

4-Não foi localizado a indicação expressa de 

que  o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio 

decorre de contrato ou convênio.

M. D. de A.

CPF:***.398.191-**

Campus Confresa

1-Matrícula  e  frequência  regular  do 

estudante,  (31/08/2016),  atestados  pela 

instituição de ensino, em curso de educação 

superior,  se  encontra  desatualizado  com  o 

período em que o estudante  foi  contratado. 

(13/02/2017). (fl.18).

2-O  TCE  nº02/2017,  na  cláusula  primeira 

(fl.03),  o  nome  descrito  do  estudante  não 

confere  com  o  estudante  contratado  ao 

estágio.

3-O TCE nº02/2017, cláusula quinta - horário 

e  vigência  ,  item  c)  o  horario  esta 

discriminado  das  07:00  as  13:30hs, 

contradizendo as  carga  horária  de  06 (seis) 

horas diárias.

4-Não foi localizado a indicação expressa de 

que  o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio 

decorre de contrato ou convênio. 
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P. S. da S.

CPF:***.987.961-**

Campus Cáceres

1-  Ausência  no Termo de  Compromisso  de 

Estágio - TCE, a descrição do nº  da apólice 

de  seguro  do  estagiário  e  o  nome  da 

seguradora, TCE nº58/2017; Cláusula quinta 

- do Seguro.

2-Não foi localizado a indicação expressa de 

que  o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio 

decorre de contrato ou convênio.

A. T. dos S.

CPF:***.253.521-**

Campus Primavera do Leste

1-  Ausência  no Termo de  Compromisso  de 

Estágio - TCE, a descrição do nº  da apólice 

de  seguro  do  estagiário,  TCE  nº04/2017; 

Cláusula quinta - do Seguro(fl.03).

2-Não foi localizado a indicação expressa de 

que  o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio 

decorre de contrato ou convênio.

S. de L. R.

CPF: ***.919.301-**

Campus Pontes e Lacerda

1-Não foi localizado a  matrícula e freqüência 

regular  do  estudante  em  curso  de  educação 

superior, atestados pela instituição de ensino.

2-Ausência de assinatura da instituição de ensino 

na celebração de Termo de Compromisso entre o 

estudante e  parte concedente do estágio.(fls.06 e 

13), do TCE nº02/2017.

3-  Ausência  no  Termo de  Compromisso  de 

Estágio - TCE, a descrição do nº  da apólice 
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de  seguro  do  estagiário  e  o  nome  da 

seguradora, TCE nº02/2017; Cláusula sexta - 

do Seguro.(fls.06 e 13).

4- Não foi localizado a indicação expressa de 

que  o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio 

decorre de contrato ou convênio.

5-  Não  foi  localizado  a  seleção  dos 

candidatos a estágio.

A. J. V.

CPF;***.094.651-**

Campus Juína

1- Não foi localizado a  freqüência regular do 

estudante  em  curso  de  educação  do  curso 

profissional e atestados pela instituição de ensino.

2-Ausência  no  Termo  de  Compromisso  de 

Estágio - TCE, a descrição do nº  da apólice 

de  seguro  do  estagiário  e  o  nome  da 

seguradora, TCE nº01/2017; Cláusula sexta - 

do Seguro.(fl.04).

3-Não foi localizado a indicação expressa de 

que  o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio 

decorre de contrato ou convênio.

J. P. da S. B.

CPF: ***.116.241-**

Campus Confresa

1-Não foi localizado a  matrícula e freqüência 

regular  do  estudante  em  curso  de  educação 

superior, atestados pela instituição de ensino.

2-Não foi localizado a indicação expressa de 

que  o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio 
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decorre de contrato ou convênio.

Manifestação da Unidade: A. S. C.: item 1 - foi enviado e-mail à CGGP do campus 

Bela  Vista  solicitando  verificação  da  divergência  e  as  providências  cabíveis  em 

relação a essa questão; item 2 - foi solicitado junto ao CGGP do campus a assinatura 

no TCE da Instituição de Ensino; item 3 - foi solicitado novo atestado de frequência 

da  estagiária  em  razão  do  documento  desatualizado;  item  4  -  os  documentos 

relacionados aos estagiários foram padronizados de forma a atender o que preconiza 

a ON 02/16. R. C. A.: item 1 - foi solicitando junto ao CGGP do campus que seja 

elaborado Termo Aditivo ao TCE informando o nome da seguradora e o número da 

apólice; item 2 - os documentos relacionados aos estagiários foram padronizados de 

forma a atender o que preconiza a ON 02/16.  M. V. L. V.: item 1 - foi solicitado 

junto ao CGGP do campus a assinatura no TCE da Instituição de Ensino; item 2 - foi 

solicitando junto ao CGGP do campus que seja elaborado Termo Aditivo ao TCE 

informando o nome da seguradora e o número da apólice; item 3 - os documentos 

relacionados aos estagiários foram padronizados de forma a atender o que preconiza 

a ON 02/16; K. S. de O.: item 1 - a folha do atestado de escolaridade encontra-se à 

página 17; item 2 - foi enviado e-mail à CGGP do campus Bela Vista solicitando 

verificação da divergência e as providências cabíveis em relação a essa questão; 

item 3 -  foi enviado e-mail à CGGP do campus Bela Vista solicitando verificação da 

duplicidade  e  as  providências  cabíveis  em relação  a  essa  questão;  item  4  -  os 

documentos relacionados aos estagiários foram padronizados de forma a atender o 

que preconiza a ON 02/16;  M. D. de A.: item 1 - foi solicitado novo atestado de 

frequência da estagiária em razão do documento desatualizado; item 2 - foi enviado 
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e-mail  à  CGGP do campus Confresa solicitando verificação da divergência e  as 

providências cabíveis em relação a essa questão; item 3 - foi enviado e-mail à CGGP 

do  campus  Confresa  solicitando  verificação  da  divergência  e  as  providências 

cabíveis  em  relação  a  essa  questão;  item  4  -  os  documentos  relacionados  aos 

estagiários foram padronizados de forma a atender o que preconiza a ON 02/16; P. 

S.   da S.  :  item 1 - foi  solicitando junto ao CGGP do campus que seja elaborado 

Termo Aditivo ao TCE informando o nome da seguradora e o número da apólice; 

item 2 - os documentos relacionados aos estagiários foram padronizados de forma a 

atender o que preconiza a ON 02/16; A. T. dos S.: item 1 -  foi solicitando junto ao 

CGGP do campus que seja elaborado Termo Aditivo ao TCE informando o nome da 

seguradora  e  o  número  da  apólice;  item  2  -  os  documentos  relacionados  aos 

estagiários foram padronizados de forma a atender o que preconiza a ON 02/16; S. 

de L. R.: item 1 - foi solicitado ao CGGP do campus que seja providenciado junto 

ao estagiário o documento faltoso; item 2 - foi solicitado junto ao CGGP do campus 

a assinatura no TCE da Instituição de Ensino; item 3 - foi solicitando junto ao CGGP 

do  campus  que  seja  elaborado  Termo  Aditivo  ao  TCE  informando  o  nome  da 

seguradora  e  o  número  da  apólice;  item  4  -  os  documentos  relacionados  aos 

estagiários foram padronizados de forma a atender o que preconiza a ON 02/16; item 

5 -  a seleção encontra-se à disposição na COEST, após solicitação ao CGGP do 

campus; A. J. V.: item 1 - o atestado de escolaridade encontra-se à página 07; item 2 

- foi solicitando junto ao CGGP do campus que seja elaborado Termo Aditivo ao 

TCE  informando  o  nome  da  seguradora  e  o  número  da  apólice;  item  3  -  os 

documentos relacionados aos estagiários foram padronizados de forma a atender o 

que preconiza a ON 02/16; C. P. da S. B.: foi solicitado ao CGGP do campus que 
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seja providenciado junto ao estagiário o documento faltoso; item 2 - os documentos 

relacionados aos estagiários foram padronizados de forma a atender o que preconiza 

a ON 02/16.

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de estagiários.

        Análise da AUDIN: A Unidade examinada relata que já tomou providências 

com a CGGP do campus, para regularização do TCE- Termo de compromisso do estagiário. 

No entanto, a unidade não demonstrou o TCE padronizado, assim como as documentações 

que faltam para regularização do campus. Assim sendo a constatação será mantida até que 

regularizem as documentações. 

      Recomendação 1:  Regularização das documentações  exigidas para contratação dos 

estagiários, nos processos analisados.

          Recomendação 2:  Padronização do TCE - Termo de Compromisso de Estagiários, 

para divulgação aos campi.

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 
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descritas neste relatório de auditoria,  serão acompanhadas ao longo do exercício por esta 

Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de providências.

Cuiabá, 15/08/2017

Autores:

Nome Cargo Assinatura

Edson Jeronimo 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

CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS

CPF Nº CPF Nº

***.923.851-** ***.347.041-**

***.061.858-** ***.337.451-**

***.712.531-** ***.597.001-**

***.846.881-** ***.055.478-**

***.251.283-** ***.871.348-**

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

CPF Nº CPF Nº

***.919.301-** ***.999.881-**

***.987.961-95 ***.036.073-**

***.398.191-** ***.971.981-**

***.253.521-** ***.045.551-**
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***.058.691-** ***.094.651-**
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