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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº35/2016. 

 

Senhora Gestora, 

 

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

ao exercício de 2015 (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 no PAINT 2016, realizadas pela 

Pró-reitoria de Ensino conforme descritas abaixo: 

1.21. Acompanhamento da execução dos processos seletivos e vestibulares 

para ingressos dos alunos no IFMT 

 

 

 

 Unidade Auditada: Reitoria – PROEN. 

 

 

Nome dos Gestores: 

Marilane Alves Costa. 

 

Cargos:  

Pró-Reitora da PROEN. 

Ordem de Serviço: 01/2016 

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

Descrição da restrição: Não se aplica 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n.º 

35/2016: 1.2 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

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

Serviço Público Federal. 

Foi analisado o Processo Seletivo de Ensino Médio Integrado Edital nº 61/2015, 

definido por amostragem. 

O processo seletivo e vestibular refere-se ao ano de 2015 sendo analisados suas situações 

e controles sobre os procedimentos de acordo com o Decreto nº6.114/2006, Resoluções 

CONSUP/IFMT nº10/2013 e nº88/2015. 

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. 

      

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

Após análise dos processos, consultas ao SIAPE, SUAP, Pastas funcionais, Portarias,  

Editais e Resoluções foi elaborada a Nota de Auditoria nº 35/2016, 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- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS E 

VESTIBULARES PARA INGRESSOS DOS ALUNOS NO  IFMT. 

 

Constatação 1.1. Colaboradores que executaram atividades de Correção textual e formatação 

de prova para o exame de seleção dos cursos de ensino Médio Integrado 2016/1, não constam 

na Portaria  nº1.857, de 04 de agosto de 2015 que designa a Comissão Colaboradora para 

execução do processo seletivo, referente ao Edital nº61/2015. 

Nome - CPF Descrição 

E.P.S.N - ***.513.531-** Memo nº147/DPI/2015; do dia 

04/11/2015.(fls.66) 

 

 

Manifestação da Unidade:   “ – não entendi a constatação 1.1, uma vez que o quinto 

nome indicado na relação da portaria nº. 1.857, na folha número um da pasta, encaminhada 

a auditoria é exatamente da pessoa que executou correção textual do processo seletivo. O 

que não está, de fato, nominada nela motivado por um lapso, é o da executora de formatação 

de provas. 

Mas já foi solicitada a correção, através do MEMO n°. 185, de 28 de novembro de 

2016 (anexo I) para fazer inclusão na portaria.” 

Análise da Audin: A manifestação da unidade não elide a constatação. Em relação a 

função de corretora, a manifestação do Gestor fica acatada, uma vez que houve um equívoco 

no momento da redação da constatação. Quanto a função de formatadora, cabe esclarecer que 

as funções e atribuições nos processos seletivos devem ocorrer somente com emissão prévia 

da designação, por portaria, da autoridade máxima do IFMT. Dessa forma, não podendo 

retroagir atos já executados, o que acabou ocorrendo com a colaboradora na função de 

Formatadora, que exerceu as atividades, recebeu o pagamento pelas atividades e  

posteriormente requisitou a designação da mesma para colaborar no processo seletivo 

analisado.  Neste sentido, ficam prejudicados os aspectos concernentes à oportunidade e 

conveniência; se a Administração não tem liberdade para apreciar esses aspectos no momento 

da edição do ato, também não poderá apreciá-los posteriormente.  Salienta-se ainda que, a 
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colaboradora  não é servidora do IFMT e não foi apresentado  no processo a comprovação da 

necessidade, da não servidora, de colaborar com o processo seletivo do IFMT,  de acordo 

com o art.5º da Resolução CONSUP/IFMT nº10/2013. Considerando o exposto, o 

DPI/PROEN deve garantir a seleção prévia dos colaboradores, bem como ter acesso 

previamente à portaria do Reitor, definindo todos os colaboradores que participarão de um 

processo seletivo específico, na fase que antecede à aplicação das provas. 

Recomendação 1: Constar do processo seletivo, comprovação (antes da emissão da 

portaria das comissões colaboradoras para execução de processo seletivo)  da necessidade de 

haver colaboradores não servidores do IFMT, de acordo com a Resolução CONSUP/IFMT 

nº10/2013. 

Recomendação 2: Definir critérios objetivos para seleção dos membros das 

“Comissões colaboradoras para execução” de processo seletivo ou vestibular. 

 

 

Constatação 1.2  Solicitação de pagamento de Colaboradores no Processo Seletivo do curso 

Técnico Integrado de Ensino Médio, Edital nº61/2015, com valores não condizentes com o 

Anexo I da  Resolução CONSUP/IFMT nº10/2013 e com a Portaria IFMT nº1.253, de 19 de 

julho de 2013.   

 

Nome - CPF Descrição 

E.M.O  

***.975.501-** 

O valor pago foi referente à Resolução 

CONSUP 88/2015. Entretanto, a solicitação 

de pagamento  ocorreu no dia 04/11/2015 - 

Memo nº147/DPI/2015 - (fls.66), ou seja, 

antes da aprovação da Resolução CONSUP 

n.º 88 do dia 12/11/2015. 

 

E.P.S.N. 

 ***.513.531-** 

M.R.S. 

 ***.000.391-** 

 

 

O valor pago foi referente à Resolução 

CONSUP 88/2015. Entretanto, a solicitação J.C.J.F. 

 ***. 901.727-** 
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E.S.O.M. 

***.737.635-** 

de pagamento ocorreu no dia 04/11/2015 - 

Memo nº146/DPI/2015 - (fls.64), ou seja, 

antes da aprovação da Resolução CONSUP 

n.º 88 do dia 12/11/2015. 

 

 

 

C.R.S.  

***.779.251-** 

 

 

Manifestação da Unidade:  “– Essa constatação é bastante preocupante, pois se há 

alguma legislação que a respalde, não estão condizentes não apenas aos valores pagos às 06 

(seis) pessoas ali nominadas, mas todas as atividades executadas no referido processo, ou 

seja, da elaboração das provas ao pagamento de fiscais de provas/corredor. 

Deve-se ressaltar que o pagamento das atividades executadas no processo seletivo 

em questão está respaldado pelos ditames da resolução CONSUP n° 088, de 12 de novembro 

de 2015. 

Por isso, para o DPI retificar os valores pagos, ou seja, solicitá-los em consonância 

com a Resolução CONSUP n° 10/2013, é necessário que a auditoria o respalde documental e 

legalmente. Do contrário, serão mantidos aos colaboradores os valores ali percebidos.” 

Análise da Audin: A Gratificação de Encargos para Cursos ou Concursos (GECC) 

destina-se a servidores e não servidores que participarem de atividades eventuais no IFMT, 

sendo que o pedido de pagamento somente deve ocorrer após a comprovação da execução 

dessas atividades.  No processo seletivo analisado, os colaboradores citados nesta constatação 

foram designados no dia 04/08/2015 (pela Portaria nº1.857/2015) e desenvolveram suas 

atividades anterior ao dia 04/11/2015 (data em que o DPI/PROEN solicitou pagamento pelos 

serviços prestados, fls 64/66). Com isso, o pagamento deveria ter sido calculado com base na 

Resolução vigente do CONSUP  n. 10/2013.   Os demais colaboradores que desenvolveram 

atividades de logística e aplicação de provas após o dia 12/11/2015 tem direito a receber os 

valores calculados conforme tabelas previstas na Resolução CONSUP 88/2015. 

Considerando o exposto, o Gestor deve providenciar a correção e devolução da diferença dos 

valores recebidos indevidamente pelos colaboradores. 

Recomendação 1: Calcular os valores recebidos a maior dos colaboradores citados 

nesta constatação e proceder o ressarcimento ao erário, com base na tabela da Resolução 

CONSUP/IFMT nº10/2013. 
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Recomendação 2: Selecionar e designar colaboradores para processos 

seletivos/concursos, com base em  legislações vigentes.  

 

Constatação 1.3 Solicitação de pagamento para fiscal de sala dos Campi, do Processo 

Seletivo do curso Técnico Integrado do Ensino Médio - Edital nº061/2015, sem assinatura na 

lista de presença, na qual comprove que colaborou no dia da aplicação da prova. 

 

Nome-CPF Descrição. 

L.O.T.   

***.798.241-** 

Fiscal do item 08 do Memorando 

nº183/DPI/2015, do dia 01 de dezembro de 

2015 (fls.140), não assinou a lista de 

presença na qual comprova que trabalhou 

como fiscal de sala ( fl. 141).  

 

Manifestação da Unidade: “– Inicialmente é necessário nominar-se em quais Campi 

foi constatada a ausência de assinatura na lista de presença. Uma vez que só está registrada 

a indicação de 01(um) fiscal do Campus Sorriso. 

O pagamento ao servidor L.O.T, se deve ao fato, de ter sido solicitada pelo chefe de 

Departamento de Ensino, professor ***, no MEMO n° 165, de 01 de dezembro de 2015. No 

entanto, informa-se que o DPI, através do MEMO n°. 189, de 28 de novembro de 2016, já 

solicitou ao DE que tome as providências necessárias que o fato requer, (anexo III).” 

 

Análise da Audin: A lista de presença assinada pelos colaboradores é a comprovação 

de que o colaborador participou como fiscal de sala do Processo seletivo do curso Técnico 

Integrado do Ensino Médio - Edital nº061/2015. A lista de presença é o único documento em, 

na qual se comprova a participação do colaborador como fiscal de sala no dia da prova, sendo 

que a não assinatura desta lista, entendesse que o colaborador não prestou o serviço que faria 

jus a seu pagamento.  A DPI é responsável para encaminhamento dos pagamentos destes 

fiscais, sendo a mesma, responsável em realizar a verificação dos que participaram como 

colaboradores no dia da prova, conforme a lista de presença na qual o campus encaminha 

para o departamento. 
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Recomendação: Conferir lista de presença de colaboradores antes de requerer o 

pagamento, bem como exigir justificativa formal do Coordenador Geral no campus quando 

algum colaborador executar a atividade no local de prova, mas esquecer de assinar lista. 

 

  

Constatação 1.4 Fragilidade na formalização, quanto à composição do Processo Seletivo do 

curso Técnico Integrado de Ensino Médio - Edital nº061/20015, com ausência dos 

documentos abaixo: 

● Portaria do Reitor que autoriza a abertura de processo seletivo ou calendário de 

referência com a data do processo seletivo; 

●  Relação dos selecionados para elaborarem questões de provas, corrigirem questões de 

provas e julgarem recursos; 

● Documentos internos emitidos aos Diretores de Ensino com os procedimentos que 

serão adotados no dia da aplicação de provas e instruções sobre retirada das provas e 

devolução dos cartões respostas/textos definitivos; 

● Documentos internos emitidos à PROAD sobre previsão de recursos para cada 

campus efetuarem pagamentos aos não servidores e servidores inativos; 

● Declaração de execução de atividades e termo de compromisso dos candidatos 

(servidores ou não servidores) de aplicarem, coordenarem ou fiscalizarem as provas. 

Devido ao grande número de fiscais de salas em cada processo seletivo/vestibular, o 

Gestor pode emitir uma única declaração constando os nomes de todos, para 

informarem a carga horária trabalhada em outras atividades dentro do exercício, bem 

como um único termo de compromisso constando o nome de todos, quanto a possuir 

ou não parentes no processo seletivo específico; 

● Listagem constando os nomes dos colaboradores selecionados para aplicarem, 

coordenarem ou fiscalizarem a prova; 

● Listagem emitida pela DSGP, PROAD e DAP/Campus à DPI, referente aos 

pagamentos efetuados aos servidores e não servidores para o processo seletivo 

específico; 

● Documentos externos emitidos destinados a outras Escolas ou Órgãos solicitando a 

disponibilização do espaço físico para a aplicação das provas. 

 

Manifestação da Unidade:  “– como abertura da pasta contendo a portaria do 

Reitor na qual designa a comissão que executará o processo seletivo não é materialização 

formal da abertura eis o calendário referência (anexo IV).” 
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Análise da Audin: Considerando o que dispõe as normas que obrigam a observância 

ao princípio da legalidade e da transparência, todos os atos administrativos, como limite dos 

atos do administrador, a lei 9.784, de 1999, regulamenta o processo administrativo no âmbito 

da Administração Pública Federal, art.22, caput e § 4º.  Em auditorias internas anterior já foi 

recomendado a formalização “cronológica” dos processos administrativos.  No caso 

analisado, o processo deveria ter sido aberto e protocolado com a cópia do calendário 

referência do IFMT, e seguindo com a demonstração de seleção dos colaboradores para 

elaborarem questões de provas/corrigirem questões de provas/julgarem recursos, e somente 

após isso anexar a portaria de designação das comissões executoras, e demais documentos 

sequenciais até a relação do resultado dos candidatos e solicitações de pagamentos de fiscais.  

É boa prática também do setor solicitar comprovantes da PROAD/DAP e DSGP de que os 

colaboradores receberam os devidos pagamentos, para constar do processo, contribuindo com 

o acompanhamento desses pagamentos. 

Recomendação: Formalizar cronologicamente os atos de processos seletivos e 

vestibulares do IFMT. 

 

 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

 

Causa 1: Fragilidade na formalização dos processos seletivos. 

Causa 2: Ausência de Controle Interno nos processos seletivos. 

Causa 3: Fragilidade no acompanhamento e controle na execução dos colaboradores 

que receberam a gratificação de encargos de cursos ou concursos. 

Causa 4: Fragilidade na seleção dos colaboradores. 

 

 

 

 

 



 
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 nº35/2016                                        9 

 

 

      IV – 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 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, 21 de dezembro de 2016. 

 

Equipe AUDIN:  

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 

Substituto da CAAGP.  

 

 

 

 

 

 


