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Relatório de Auditoria nº19/2015 

  

 

Unidade Auditada: 

Reitoria - DSGP -Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas 

Nome do Gestor: 

XXXXX 

Cargo: 

Diretora Sistêmica de Gestão de 

Pessoas. 

Ordem de Serviço: 

03/2015 

Nota de Auditoria: 16/2015 

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

Processos de Contratação de Professores Substitutos e Temporários; e Análise das 

Políticas de Capacitação dos servidores do IFMT. 

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

Observação:  

Justificativas acatadas da Nota de Auditoria nº16/2015: Constatação 2.1 e 2.2 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 19/2015    

  

Senhores Gestores, 

  

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

2015 (janeiro e fevereiro), apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao 

acompanhamento das ações previstas no PAINT 2015, realizadas no DSGP - Departamento 

Sistêmica de Gestão de Pessoas na Reitoria do IFMT, conforme descritas abaixo: 

1.      Análise das Políticas de Capacitação dos servidores do IFMT 

2.   Processos de contratação de Professores Substitutos e Temporários. 
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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 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. 

      Foram levantados o Plano de Capacitação 2015 do IFMT, bem como as suas 

situações e controle sobre os procedimentos. 

 Os professores substitutos e temporários foram escolhidos por amostragem aleatória, 

entre os aprovados nos concursos de processo seletivo simplificado do exercício 2015 

(Editais 10, 21, 26, 27 e 29 de 2015), resultando uma amostra de 06 (seis) contratados.     

   Durante a avaliação das execuções/procedimentos na DSGP sobre os assuntos 

analisados foram verificadas como boa prática: a existência de plano de capacitação em 

2015.  

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

  

Após análise dos Processos, consultas ao SIAPE, Pastas funcionais, Edital de 

Processo Seletivo Simplificado, Portarias e Plano de Capacitação 2015 do IFMT foi 

elaborada a Nota de Auditoria nº 16/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou 

manifestação via e-mail em 11/08/2015. Após análise das manifestações foi elaborado este 

Relatório de Auditoria com as constatações que foram mantidas, conforme segue: 
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1 – INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO /CAPACITAÇÃO. 

Constatação 1.1. Elaboração e aprovação do Plano de capacitação 2015 do IFMT, 

posterior ao primeiro dia útil de dezembro do ano anterior ao da sua vigência, em desacordo 

com o art.4, da Portaria MPOG nº208/2006. 

Manifestação da Unidade: “O atraso na publicação do Plano Anual de Capacitação 

2015, se deve ao fato de que houve a necessidade de fazer algumas adequações no plano, 

além disso, no final de 2014 a demanda do RSC ocupou a maior parte dos servidores da 

DSGP, inclusive os responsáveis pela capacitação. No entanto, já estamos iniciando as 

providências para a realização do Plano Anual de Capacitação do ano de 2016, sendo assim, 

o prazo previsto em lei será cumprindo.” 

 Análise da AUDIN: O plano anual de capacitação é uma ferramenta importante para 

melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade.  O Governo Federal 

disponibiliza recursos específicos para que os servidores se capacitem, necessitando que o 

IFMT promova o planejamento e a execução desses recursos. Todas as atividades de 

competência da DSGP são importantes e devem ser geridas de forma que a execução de uma 

atividade não prejudique outra.A unidade manifestou que esta tomando providências para que 

o Plano de Capacitação 2016 seja cumprido no prazo previsto em lei.  Esta constatação será 

mantida até a aprovação do próximo plano de capacitação, sendo monitorada através do PPP- 

Plano de Providência Permanente. 

Recomendação 1: Encaminhar, ao Reitor, minuta de plano de capacitação antes do 

primeiro dia útil de dezembro do ano anterior ao da sua vigência, para aprovação. 

Recomendação 2: Promover e controlar o cumprimento das ações previstas no plano 

de capacitação ao longo do exercício. 

Recomendação 3: Revisar as rotinas e atribuições entre os setores da DSGP, visando 

atender demandas especiais sem prejuízo das atividades rotineiras. 
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Constatação 1.2. Fragilidade no gerenciamento e controle dos servidores capacitados 

no IFMT com a finalidade de monitorar e proporcionar diagnósticos de cada departamento, 

setor, campi das necessidades gerais e específicas de capacitação dos servidores do IFMT. 

Manifestação da Unidade:   “O Departamento de Desenvolvimento de Pessoas não 

conta atualmente com uma estrutura adequado para o gerenciamento das ações de 

capacitação em todo o instituto, no entanto, serão elaboradas as diretrizes para os campi 

realizarem as ações de capacitação e dentre elas, será solicitado um relatório tanto dos 

cursos realizados nos campi como dos servidores que se capacitam fora do instituto, 

proporcionando assim, os diagnósticos mencionados.” 

Análise da AUDIN:  A ausência de indicadores para gerenciamento das ações de 

capacitação do instituto inviabiliza a interpretação do investimento em resultado, ou seja 

quanto a capacitação resultou no incremento da produtividade. Verificasse ainda, que com a 

grande expansão do campi no IFMT, denota-se que além de definir os objetivos e metas na 

área de gestão de pessoas, há a necessidade de estabelecer mecanismos para avaliação e 

monitoramento do desempenho da força de trabalho dentro IFMT, com intuito de criar 

diagnósticos para melhoramento  da produtividade dentro do Instituto. Na manifestação do 

Gestor percebe-se a preocupação de se definir diretrizes para acompanhamento nos campi e 

Reitoria, tanto da necessidade de capacitação quanto da conclusão das capacitações pelos 

servidores, porém necessita aprimorar a forma de atuação das capacitações. 

Recomendação 1: Criar  mecanismo de gerenciamento das ações de capacitação dos 

servidores. 

 

2-CONTRATOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/TEMPORÁRIOS. 

 NÃO HOUVE CONSTATAÇÕES. 
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B -CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

  

Causa 1: Ausência de mecanismo efetivo de controle e gerenciamento dos servidores 

capacitados. 

Causa 2: Fragilidade no planejamento do plano anual de capacitação. 

                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, 14 de agosto de 2015. 

 

Equipe AUDIN: 

  

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Edilene Sakuno Maeda Coordenadora de Auditoria na 

Área de Gestão de Pessoas. 
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ANEXO I                                         

 

Plano de Capacitação Anual de 2015 do IFMT 

 

                Docente  Substituto/ Temporário 

CPF: 

( D F F C)     ***.736.901-** 

( D C O L)  ***.778.331-** 

  (A F M P)   ***.599.079-** 

  ( J S D )  ***.190.101-** 

   ( L G)  ***.423.141-**    

( E M N )  ***.704.019-**  

  

  

 


