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Unidade Auditada:  Reitoria – DSGP e PROEN 

Nome do Gestor: 

XXXXX 

 

XXXXX 

Cargo: 

Diretora Sistêmica Gestão de Pessoas 

   

 

Pró-Reitoria de Ensino. 

Ordem de Serviço: 03/2015 Nota de Auditoria: 19/2015 

Assuntos auditados: Auditoria sobre a legalidade, legitimidade e conformidade dos processos 

por substituição de CD e FG; Gratificação de Encargos de Cursos e  Concursos e Processo 

Seletivo e Vestibular de ingressos de alunos do IFMT. 

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

Observação:  

Não foi disponibilizado o Memo nº126/DEAD/IFMT, referente ao mês de Dezembro de 2014. 

Justificativas acatadas da Nota de Auditoria nº19/2015: 

Constatação 2.3 

 

  

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 23/2015    

  

 Senhores Gestores, 

  

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

exercício 2015, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento das 

ações previstas no PAINT 2015, realizadas no DSGP - Departamento Sistêmico de Gestão de 

Pessoas e PROEN – Pró-Reitoria de Ensino do IFMT, conforme descritas abaixo: 

1.   Processos por substituição de CD e FG; 

2.   Gratificação de Encargos de Cursos e Concursos; 
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3. Processo Seletivo e Vestibular de Ingressos de alunos do IFMT. 

 

  

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

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

Serviço Público Federal. 

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

percentuais de amostras desta Auditoria Interna. 

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. 

 Foi consultado os sistemas SUAP e SIAPE - ficha financeira, cadastro, 

ocorrências afastamentos, licenças, faltas, folha de frequência no período de 2015, pastas 

funcionais dos servidores, portarias, processos de solicitação de pagamento. 

                        

  

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

 

Após análise dos Processos, consultas ao SIAPE e SUAP, Pastas funcionais, folha 

de frequência, Portarias foi elaborada a Nota de Auditoria nº 19/2015, encaminhada à unidade 

auditada, que apresentaram manifestação nos prazos estipulados. 

Após análise das constatações foi elaborado este Relatório de Auditoria com as 

constatações que foram mantidas, conforme segue: 
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1 – GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS 

Constatação 1.1. Ausência de justificativa e autorização prévia do Reitor para o servidor 

desenvolver atividades acima das 120 horas previsto inciso II, art.2º, da Resolução 

CONSUP/IFMT Nº010/2013. 

iniciais/CPF Descrição 

(ESOM)  

***.737.635-** 

 

● Edital nº50/2014 - Exame de Seleção de 

Ensino Médio Integrado, 60 horas; 

● Edital nº10/2014 - Curso Superior a Distancia 

UAB 2014/1, 33 horas; 

● Edital nº31/2014 - Exame de Seleção Proeja 

2014/2, 30 horas. 

 

Manifestação da Unidade: “De acordo com Memorando nº 137 do Departamento 

de Políticas de Ingresso houve um equívoco quanto a carga horária exercida pela servidora 

ESOM, a DSGP recebeu a solicitação de retificação do pagamento, que estará sendo 

encaminhada para a Coordenação de Pagamento” 

 

Análise da AUDIN: Considerando o inciso II, art.º2, da Resolução CONSUP 

nº10/2013:  

 

“ II -  a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (cento e vinte) 

horas de trabalho anuais, ressalvada a excepcionalidade, devidamente justificada e 

previamente aprovada pelo Reitor que poderá autorizar o acréscimo de até 120 

(cento e vinte) horas anuais de trabalho”. 
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Sendo assim, a GECC (gratificação por encargos de cursos ou concursos) deve ser 

concedida de forma controlada, pela DSGP, para não permitir o descumprimento da 

Resolução CONSUP/IFMT nº 10/2013. 

Apesar da manifestação do Gestor, não foi demonstrado comprovante da retificação, 

sendo mantida a constatação até a efetiva comprovação, e monitorada através do PPP - Plano 

de Providências Permanente com o objetivo de acompanhar melhorias na rotina desses 

pagamentos. 

 

Recomendação 1:  Criar controle de horas trabalhadas em encargos de cursos e 

concursos, por servidor. 

 

Recomendação 2:  Inserir o comprovante da retificação do pagamento no processo 

analisado, bem como enviar cópia para compor os papéis de trabalho desta AUDIN. 

 

Constatação 1.2. Ausência de comprovação  (ex: lista de presença de participantes de cursos 

ou treinamentos) da atividade em que o servidor fez jus ao pagamento de gratificação de 

encargos de cursos e concursos. 

 

iniciais/CPF Descrição 

(DCSHA) 

 ***.227.771-** 

● Processo nº23188.026276.2014-86 - 

Memorando nº044/2014/GD/ALF/IFMT do dia 

08/08/2014, convite a servidora para ministrar dois 

cursos entre os dia 08 e 10 de outubro de 2014, em 

Alta Floresta MT. 

● Memo nº070/2014/PROEN/IFMT, do dia 

22/05/2014, avaliador de processo 

 

Manifestação da Unidade:  “A Pró-Reitoria de Ensino estará encaminhando a 

documentação comprobatória”. 
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Análise da AUDIN: As concessões de GECC - gratificações por encargos de cursos 

ou concursos devem estar devidamente formalizados contendo todas as fases do processo 

(escolha do instrutor, material aplicado, lista de presença, fotos, etc..).   Considerando que a 

Unidade não apresentou os documentos comprobatórios, a constatação será monitorada 

através do PPP - Plano de Providências Permanente, com o objetivo de evitar possíveis 

reincidências. 

 

Recomendação 1: Adotar rotinas de comparação dos horários trabalhados entre os 

encargos do beneficiado e suas atividades regulares no IFMT. 

 

Recomendação 2: Incluir comprovante de realização do encargo do beneficiado, no 

processo analisado, bem como enviar cópia para compor os papéis de trabalho desta AUDIN. 

 

Recomendação 3: Exigir comprovante de realização do encargo, antecipadamente ao 

pagamento da gratificação. 

 

 

Constatação 1.3. Ausência de despacho da DSGP, da não sobreposição de horário  de 

trabalho dos servidores na UAB com o horário normal de serviço dos servidores. 

 

Iniciais/CPF Descrição 

DCSHA 

 

***.227.771-** 

 

● Folha de frequência do servidor, referente ao 

dia 29/05/2014, horário de expediente das 7 as 

13 horas. 

Sobreposição de horário com: 

● Processo nº23188.028476.2014-73, pagamento 

de comissão de análise de currículos, do Edital 

nº007/2014/PROEN/IFMT e Edital 

nº0034/2014/PROEN/IFMT, horas trabalhada 

no dia 29/05/2014 das 7:30 as 11:30 horas. 
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Manifestação da Unidade:  “As solicitações de análise de horário não são 

encaminhadas para a DSGP no entanto o  servidor deve assumir o compromisso de que as 

horas não se sobrepõe conforme Declaração constante no Anexo III da Resolução 10/2013” 

Análise da AUDIN 1: De acordo com  a Resolução CONSUP nº010/2013, o 

servidor tem o compromisso em repor sua carga horária normal de serviço do órgão quando 

esse é comprometida em outra atividade que não seja da sua função, para tanto, é necessário 

que solicite a  anuência prévia da chefia imediata, com previsão da reposição.  O 

acompanhamento e controle de horas anuais do servidor que percebe a Gratificação de 

Encargos de Cursos e Concursos (GECC) é de responsabilidade da Diretoria Sistêmica de 

Gestão de Pessoas (DSGP).  Cabe ressaltar ainda que o servidor citado é lotado na DSGP, 

devendo ter sua frequência controlada pelo chefe imediato, o que não foi percebido no 

processo analisado.  

Recomendação 1:Acompanhar e controlar, pela DSGP, os procedimentos de 

concessão e pagamento da GECC. 

Recomendação 2: Exigir, da servidora, a reposição das horas não trabalhadas no 

setor de lotação, bem como incluir comprovante da reposição ao processo analisado, além de 

enviar cópia dessa comprovação para compor os papéis de trabalho desta AUDIN. 

Recomendação 3: Orientar os chefes imediatos a controlar a reposição das horas 

não trabalhadas dos servidores, em observância ao termo de compromisso, 

 

Constatação 1.4. Fragilidade no acompanhamento e controle de horas dos servidores, 

relativo aos encargos de cursos e concursos dos servidores, conforme tabela abaixo: 

 

Iniciais/CPF Descrição 
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Memorando 

nº751/2015/DSGP/IFMT 

(total carga horária) 

Análise AUDIN 

(total carga horária) 
 

(AMPL)***.805.907-** 65 70 

(LMD) ***.228.688-** 70 65 

(CRS)***.779.251-** 50 57 

(LMA)***.256.826-** 55 62 

(ESOM)***.737.635-** 93 123 

(SNR)***.537.981-** 70 65 

 

Manifestação da Unidade:  “A Proen (Coordenação da UAB e a DPI) juntamente 

com a DSGP estarão criando uma planilha eletrônica no formato desse documento da Audin 

que será alimentado pelos departamentos citados simultaneamente a fim de que não ocorram 

mais fragilidade no acompanhamento da carga horária total da GECC”. 

Análise da AUDIN: O controle das concessões da GECC aos servidores devem 

ocorrer para cumprir o Decreto nº6.114/2007 e Resolução CONSUP/IFMT nº10/2013  sendo 

competência da DSGP criar rotinas e check list para promover esse controle.  Nos processos 

analisados verificou-se uma fragilidade no controle das concessões da GECC aos servidores 

do IFMT.  Em conformidade com a manifestação da unidade, na qual estarão criando uma 

planilha eletrônica para acompanhamento da carga horária  dos servidores que percebem o 

GECC, a constatação será monitorada através do PPP - Plano de Providências Permanente, 

objetivando acompanhar as melhorias nesses procedimentos. 

Recomendação: Controlar, pela DSGP, as horas trabalhadas nos encargos de cursos 

ou concursos, dos servidores do IFMT, inclusive nas possibilidades de excedência da carga 

horária, em observância à Resolução CONSUP/IFMT nº10/2013. 
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2- PROCESSO SELETIVOS  

Constatação 2.1. Ausência de formalização da seleção dos elaboradores/ corretores de 

provas para processos seletivos. Essa constatação é reincidente conforme constatação 1.4, do 

Relatório de Auditoria nº19/2014. 

● Questões aplicadas nas provas dos processos seletivos, referente aos Editais 37/2015 e 

035/2015. 

Manifestação da Unidade: “Como esta constatação depende de outros fatores 

dentre os quais demanda de recursos financeiros, para efetivá-la, é necessário obter o aval 

de outrem. No entanto, já foi levada ao conhecimento do Reitor a sugestão “de feitura de 

edital para selecionar questões de provas aplicáveis aos processos seletivos do IFMT (A ex.: 

Banco de Dados)” 

Análise da AUDIN: Reiterando a análise da Audin, na constatação 1.4 -  Relatório 

de Auditoria nº19/2014,  o Departamento de Políticas de Ingresso realiza vários processos 

seletivos ao longo do exercício, e que seria inviável abrir seleção para colaboradores a cada 

exame de seleção/concurso, no entanto o setor tem condições de seleção no final do exercício 

anterior e criar um banco de reserva desses colaboradores selecionados para assumirem 

encargos  ao longo do exercício seguinte. 

Considerando que a unidade esta na pendência de outros fatores, esta constatação 

será acompanhada no PPP - Plano de Providências Permanente, objetivando acompanhar as 

melhorias nos procedimentos de seleção dos elaboradores/corretores de provas para processos 

seletivos do IFMT. 

   Recomendação: Proceder seleção de colaboradores para atividades de elaboração e 

correção de provas, com critérios objetivos, claros e específicos aos encargos. 
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Constatação 2.2. Ausência de formalização nos Processos Seletivos e Vestibulares,  para que 

contenha o mínimo de documentos em um único processo, Editais 37/2015 e 035/2015. Essa 

constatação é reincidente conforme constatação 1.5 do Relatório de Auditória nº11/2014. 

Manifestação da Unidade:  Esta constatação não procede conforme informado em 

documento físico através do memorando nº 128/DPI de agosto de 2015.  

“Em atendimento à solicitação de V.S.a, encaminho-lhe a documentação solicitada. 

Informo-o que documentação que está com as folhas numeradas e assinadas terá que     

ser devolvida a este Departamento, pois ainda não foi finalizado o arquivamento de 

acordo com os ditames normativos de processos seletivos.” 

  

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elite a constatação, a 

formalização de processos são documentos que conforme procedimento e tramitação vão 

sendo anexados no processo em ordem cronológica, e em conformidade com  a Portarias nº 3, 

de 16.11.2003, nº 5, de 19.12.2002, e nº 12, de 23.11.2009, elaboradas pela SLTI/ MPOG e 

de acordo com a Resolução CONSUP/IFMT nº094/2014 - Manual de procedimentos do 

protocolo do IFMT.  O memorando nº128/DPI de agosto de 2015, apenas ratifica a ausência 

de formalização nos Processos Seletivos e Vestibulares, ao entregarem a folhas numeradas e 

avulsas a esta auditoria. Saliento que não foi entregue o processo dos editais mencionados na 

integra, apenas partes: cópias e originais, avulso, na qual se refere aos editais requisitados. 

     Recomendação 1: Adotar procedimentos de formalização de  processo dos editais 

de de Processos Seletivos e Vestibulares do IFMT, desde a abertura até a sua finalização. 

                Recomendação 2: Observar as instruções definidas no Manual de Procedimentos 

do Protocolo IFMT - Resolução CONSUP/IFMTnº 94/2014. 

     Recomendação 3: Surgiro apresentar dentre os documentos conforme  o art.5º da 

Portaria MPOG nº323/2008:  
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“Art.5. ... 

I - relatório sucinto das atividades desenvolvidas; 

II - pauta de freqüência; 

III - relatório de consolidação das avaliações do curso; e  

IV - mapa de compensação das horas referentes ao curso ministrado, atestado pelo chefe       

imediato do servidor, no caso de curso realizado no horário de trabalho.  

§ 1º O pagamento da GECC ficará condicionado à entrega da documentação prevista 

neste artigo.”   

 

Constatação 2.3. Ausência do Anexo II - Declaração De Execução De Atividades - GECC e 

do Anexo III - Termo de Compromisso - GECC, de acordo com o regulamento do IFMT, 

Resolução CONSUP/IFMT nº10/2013 Editais 37/2015 e 035/2015. Essa constatação é 

reincidente conforme constatação 1.1 e 1.2 do Relatório de Auditória nº11/2014. 

 Manifestação da Unidade:  Esta constatação não procede conforme 

informado em documento fisico, Anexo III, pois o termo de compromisso assinado pelo 

professor contempla os anexos II e III  da resolução do CONSUP nº 10/2013, entretanto nos 

próximos processos serão utilizados em separado conforme estabelecido na resolução.”  

Análise da AUDIN: O Termo de Compromisso anexado na manifestação da 

Unidade é importante e necessário quanto ao sigilo, apesar de não constar no regulamento, 

porém não elide a constatação,  de acordo com o Inciso VII, art.2º, da Resolução 

CONSUP/IFMT nº10/2013:  

“ até que seja implementado o sistema de controle das horas trabalhadas pelo SIPEC – Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Federal com vistas ao controle de pagamento da Gratificação o 

servidor deverá, previamente à aceitação para exercer a atividade, assinar as declarações constantes 

dos Anexos II e III deste regulamento que devem ser encaminhadas pela unidade executora quando 

do encaminhamento para processamento em folha de pagamento”. 

No Relatório de Auditoria n. 11/2014 (constatações 1.1 e 1.2) o Gestor manifestou 

que tomaria providências para garantir a entrega das declarações, e demais anexos previstos 
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na  Resolução CONSUP/IFMT nº10/2013 nos processos futuros.  Entretanto, continua 

ocorrendo essas impropriedades nos procedimentos do exercício 2015. 

Recomendação: Exigir, nos próximos processos, dos servidores selecionados para 

exercerem encargos de cursos ou concursos, a entrega prévia da Declaração de Execução de 

Atividades e o Termo de Compromisso (conforme Anexo II e III da Resolução 

CONSUP/IFMT nº10/2013 e Decreto nº6.114/2007). 

   

3- PROCESSOS POR SUBSTITUIÇÃO DE CD E FG. 

Não houve constatação. 

 

 B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

  Causa 1: Fragilidade na formalização de processos e documentos. 

Causa 2: Fragilidade nos controles internos da DSGP e PROEN. 

 

 

                         III – Conclusão 

 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas as 

inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não apenas 

nos processos analisados, 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, 15 de  outubro de 2015. 
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Equipe AUDIN: 

 Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria na Área de 

Gestão de Pessoas. 

 

 

ANEXO I 

Gratificação de Encargos de Cursos e Concursos 

Servidores CPF nº 

                                 A M P L                        ***.805.901-** 

C R S ***.779.251-** 

C M A V ***.459.271-** 

C A S ***.583.311-** 

                                              C G A P ***.303.861-** 

D C S H A ***.227.771-** 

E S O M ***.737.635-** 

E C F ***.596.591-** 

EC S ***.061.931-** 

I B P ***.909.931-** 

E C F ***.045.571-** 

E M A ***.256.826-** 

I A S ***.119.381-** 



    

 
 

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 
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L M D ***.228.688-** 

M E H ***.349.761-** 

R F G B ***.307.681-** 

S L M ***.453.316-** 

Z A S V ***.706.481-** 

S C L V ***.464.669-** 

S N R ***.537.981-** 

W S P ***.703.261-** 

 

Pagamento por Substituição CD e FG 

Processo nº 

23192.023818.2015-81 

23192.023817.2015-36 

23192.023816.2015-91 

23192.023632.2015-21 

23192.023631.2015-87 

23192.023630.2015-32 

23192.023629.2015-16 

 

Processos Seletivos e Vestibulares 2015 

Exame de Seleção 2015/2 – Ensino Médio Integrado Edital nº37/2015. 

 Exame de Seleção 2015/2 – Vestibular IFMT Edital 35/2015. 

 


