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Unidade Auditada: Reitoria do IFMT  

Nomes dos Gestores:  

Marilane Alves Costa e 

Levi Pires Andrade  

Cargo:  

Pró-reitora de Ensino e Pró-

reitor de extensão 

 

Ordem de Serviço: 18/2016 

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

Descrição da restrição:  

Justificativas acatadas quanto às constatações da Nota de Auditoria n.º 36/2016: 1.1 

 

RELATÓRIO  DE AUDITORIA Nº 34/2016 

 

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

ao exercício 2016, objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão 

ocorridos durante o exercício analisado, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao 

acompanhamento da ação prevista no PAINT 2016, realizadas pela Reitoria do IFMT, 

conforme descritas abaixo: 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

(Pronatec, Pró-funcionário, UAB, Mulheres Mil). 

  

I – ESCOPO DO TRABALHO 
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Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

O escopo do trabalho consiste no acompanhamento da execução dos 

programas do governo federal (Pronatec, Pró-funcionário e UAB), conforme documentos 

requisitados na Solicitação de Auditoria n. 26/2016. 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público  Federal. 

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 realizadas entrevistas com os gestores das áreas durante a análise 

das documentações apresentadas. 

    

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 36/2016, encaminhada à unidade auditada, 

para manifestação via Google Docs até o dia 07/11/2016. Após encerrado o prazo e  

manifestações dos gestores, os Auditores Internos emitiram análise e recomendações, sendo 

elaborado este Relatório de Auditoria, conforme segue. 
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PRONATEC 

Relação de alunos que ingressaram em cursos PRONATEC/IFMT (nos diversos 

campi) desde janeiro/2015, constando turma, curso, matrícula, concluintes e evadidos. 

Constatação 1.1.Ausência de relatório detalhado dos bolsistas do pronatec, por campus ou 

Reitoria, constando: Nome Completos, CPF, Função no Pronatec e no IFMT, valor da bolsa, 

carga horária e horário de trabalho referente aos meses de Junho /2015 a Setembro/2016. 

Manifestação da Unidade: “Em relação a constatação acima, temos a 

seguinte informação, de julho/2015 a setembro 2016, os profissionais da reitoria em 

atividade no PRONATEC: 

S. S. B. S. 

CPF:***.119.721-** 

Período: até dezembro/2015. 

Horário: 07h as 08h e 17h às 18h. 

Função: Coordenação Adjunta de Financeiro 

Valor da Bolsa: R$ 44 horas/atividade. 

 

B. J. de A. C. 

CPF: ***.701.501-**. 

Período: até dezembro 2015 

Horário: 7h as 08h / 17h às 19h. 

Função: Coordenador Geral do Pronatec 

Valor da Bolsa: R$ 50,00, hora/atividade. 

Cabe esclarecer que a hora atividade é paga quando executada a 

atividade comprovada através do controle de folhas de frequência e relatório mensal, 

devidamente consignadas nos processos de pagamento. 
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Esclarecemos ainda que durante o período de 2016 as atividades com 

bolsa na reitoria estão sendo retomada apenas agora em novembro/2016, conforme 

Portaria/IFMT n.º 3.052/2016, que designou a partir do dia 01/11/2016, nova equipe para 

acompanhar a finalização dos cursos iniciados em 2012/2013/2014, cujo foi possível obter 

crédito orçamentário somente em outubro de 2016 para a finalização dos cursos. 

Relativo aos campi, são adotadas as mesmas medidas para possibilitar os 

pagamentos dos coordenadores adjuntos. Por outro lado para as demais funções são 

realizados editais para seleção de supervisores, orientadores, apoio as atividades 

administrativas e acadêmicas e professores, onde os pagamentos também são realizados 

mediante frequência e relatórios. Aos professores do programa, cabe a apresentação dos 

diários de classe para comprovação da execução da atividade. 

No tocante a compatibilidade de horários, os mesmos são obrigados a 

apresentarem declaração de compatibilidade, devidamente atestados pelas chefias quando 

tratam-se de atividades de servidores, cujo controle também é exercido pelo campus. 

No tocante ao controle desta compatibilidade estamos compondo 

documentação para ajustes na regulamentação interna do programa, visto as orientações 

dadas através do Ofício Circular n.º 29/2016/GAB/SETEC-MEC, no que se refere ao item 

9.4.2 e 9.4.3 do acórdão n.º 1006/2016, faremos os ajustes para que possamos, implementar 

além das folhas de frequência, determinar para os casos de docentes na instituição que 

sejam anexos os Planos de Trabalho Docente. 

Neste sentido, considerando que o crédito orçamentário é descentralizado 

ao campus e a demanda de pagamento ocorre de acordo com a conformidade processual 

apresentada pelos coordenadores adjuntos aos Departamentos de Administração do 

campus, para finalização do pagamento e que somente recebemos as demandas em 

montantes totais de financeiro, não de forma individual via sistema SIAFI e SIGEFWEB. 

Informamos que normatizaremos internamente para fins de melhoria no 

fluxo de processo relativos aos pagamento, que todos os pedidos de financeiro com vista aos 

pagamentos a reitoria deverão ser anexados os processos de forma digitalizada, como 

requisito para o encaminhamento do financeiro ao campus. 

Dessa forma esclarecemos que todos os controles, já são realizados porém 

como esclarecemos anteriormente estamos em atualização devido a paralisação temporária 

dos cursos devido a falta de recursos devido a demora no envio dos recursos orçamentários 

do programa por parte da SETEC/MEC/FNDE, cujo, o pedido está registrado no SIMEC, 

desde novembro de 2015, sendo os recursos 2016 descentralizados somente agora no dia 
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19/10/2016. Onde está sendo possível re-alocar as equipes e promover as substituições 

necessárias. Neste sentido, destacamos que muitos profissionais desistiram de suas vagas 

e/ou estão sendo substituídos. Ressaltamos ainda que alguns cursos estão em fase de 

conclusão e aguardavam apenas a chegada dos recursos orçamentários para certificação 

dos estudantes.” 

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

visto que as informações repassadas se referem apenas aos servidores da reitoria que 

recebem bolsa do Pronatec, além, de estarem incompletas, faltando a função/cargo dos 

servidores e os horários em que exercem suas atividades regulares na reitoria. Está faltando 

também todos os dados gerenciais dos servidores que recebem bolsas nos Campi.  

Segundo o art. 2º da Resolução Consup 44/2012 que regulamenta o Pronatec no âmbito do 

IFMT:  

As ações de gestão relacionadas às atividades de extensão da Bolsa Formação 

oriundas do Pronatec são reguladas por esta resolução e envolvem os seguintes 

agentes: I – Pró-Reitoria de Extensão – responsável pela articulação interna e 

externa, gestão, coordenação, orientação, planejamento das atividades de seleção, 

capacitação, cadastramento, acompanhamento e certificação dos bolsistas, 

execução da Bolsa Formação do Pronatec e acompanhamento da aplicação 

financeira dos recursos liberados para o desenvolvimento das ações do 

Pronatec, em conjunto com as coordenações de extensão dos campi e demais 

Pró-Reitorias e coordenações ligadas ao processo de execução do Pronatec, no 

âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; 

(Grifo Nosso). 

 

A Diretoria de Extensão tem como uma das atribuições “supervisionar e avaliar as 

ações de extensão, no âmbito da Instituição”, conforme artigo 48, III, do Regimento Geral. 

Por isso deve possuir informações gerenciais de todos projetos de extensão. inclusive as 

atividade de Pronatec.  Conforme regimento geral do IFMT, a PROEX tem como uma das 

atribuições “supervisionar e avaliar as ações de extensão, no âmbito da Instituição”, deste 

modo é indispensável que as atividades de controle e supervisão das bolsas concedidas 
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tenham informações gerenciais tempestivas, e controle, inclusive as concedidas, e pagas. O 

campus tem como responsabilidade o recebimento e análise desses projetos e relatórios, mas 

a Pró-Reitoria de extensão deve possuir informações gerenciais de atividades desenvolvidas 

e das prestações de contas dos projetos de extensão de todos os campi.  

Recomendação: Criar controle gerencial com informações tempestivas 

referentes a todos os bolsistas beneficiados com a bolsa PRONATEC com no mínimo as 

seguintes informações: Nome Completos, CPF, Função no Pronatec e no IFMT, valor da 

bolsa, carga horária e horário de trabalho 

 

PRÓ-FUNCIONÁRIO  

Constatação 1.2.  O projeto básico de desenvolvimento de ações da rede e-tec Brasil - 

profuncionário IFMT para 2015 descreve a parceria do IFMT com a Secretaria de educação 

do Estado de Mato Grosso, divergindo do Termo de Cooperação N° 001/2016 que 

estabelece compromissos entre o IFMT e a SME (Secretaria Municipal de Educação de 

Cuiabá) para a oferta de cursos Técnicos a Distância, integrantes do programa 

Profuncionário.  

Manifestação da Unidade:  “O IFMT redigiu o termo de cooperação 

técnica 2015/2017, e encaminhou a SEDUC para análise e manifestação na data de 6 de 

maio do corrente ano, entretanto o termo será encaminhado ao reitor do IFMT para 

assinatura no mês 12/2016.  Ressaltamos que o Termo de Cooperação Nº 05/2004 

celebrado entre a Reitoria do IFMT e a Secretaria de de Estado de Educação estabelece os 

compromissos do IFMT e do ESTADO na oferta de Cursos Técnicos a distância, integrantes 

do Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos 
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Sistemas de Ensino Público - PROFUNCIONÁRIO, instituído pelo Decreto no 7.415, de 30 

de dezembro de 2010 garante que os CEFAPROs - Centros de Formação e Atualização dos 

Profissionais da Educação Básica estejam disponíveis para atender os programas da rede 

e-Tec”. 

Análise da AUDIN:  A cartilha sobre convênios da AGU define como 

termo de cooperação: “o instrumento por meio do qual é ajustada a transferência de crédito 

de órgão da administração pública federal direta, autarquia, fundação pública, ou empresa 

estatal dependente, para outro órgão ou entidade federal da mesma natureza”. 

Dessa forma o termo de cooperação técnica deve ser assinado sempre 

previamente à execução das atividades firmadas entre as partes, o que não ocorreu no caso 

analisado, pois as atividades estão ocorrendo desde 2015 sem uma formalização do termo. 

Para atenuar a situação, o IFMT e a SEDUC/MT deve formalizar e assinar o termo de 

cooperação, mesmo a posteriori, estabelecendo o compromisso, as tarefas, deixando de 

forma clara as obrigações de cada ação do Profuncionário a ser executada por parte dos 

componentes dos termos de cooperação.  A reincidência dessa constatação, poderá acarretar 

apuração de responsabilidade. 

Recomendação 1: Formalizar o termo de cooperação técnica do 

Profuncionário, quanto às atividades já em execução, entre o IFMT e a SEDUC/MT. 

Recomendação 2: Iniciar qualquer atividade de cooperação com outro 

órgão/instituição somente após devidamente firmado um termo de cooperação/convênio. 
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Constatação 1.3. Ausência de formalização em processo único, em ordem cronológica e 

sequencial, contendo a documentação de todas as etapas de seleção professor pesquisador 

Edital nº 100/2015 do programa profuncionário. 

Manifestação da Unidade:  “Informamos que os documentos referente ao 

Edital nº 100/2016 foram devidamente encaminhados à Auditoria Interna conforme  

solicitação. Informamos ainda que conforme recomendação, formalizamos em processo 

único, protocolo nº 23188.022846.2016-21 as etapas do processo seletivo e adotaremos 

essa prática para os próximos certames. 

Análise da AUDIN: Os processos, de forma geral, referente à contratação 

e pagamento de serviços, sejam de natureza contínua ou não, estão formalizados em 

desacordo com a recomendação contida nos Acórdãos nº 1.300/2003-1ª Câm. e nº 555/2005-

P, bem como na Orientação Normativa nº 02/2009 da AGU é de que “os instrumentos dos 

contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um 

único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, 

rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento”, a fim 

de propiciar o devido acompanhamento e fiscalização, bem como minimizar o risco de 

extravio de documentos. A comprovação do recebimento de documentos após a abertura do 

processo poderá ser feita por meio de aposição de carimbo constando a data e identificação 

da pessoa que o recebeu, com a posterior juntada dos documentos aos autos do processo 

original. A formalização de cada documento com um número de processo diferente fragiliza 

o controle e acompanhamento em sequência cronológica do processo e aumenta o risco de 

falha em sua integridade. 

Recomendação 1: Orientar os servidores à observarem o disposto na 

Portaria nº 1042/2012 – MEC, Orientação Normativa AGU nº 02/2009 e Resolução 
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094/2014 do CONSUP/IFMT (Manual de Protocolo), bem como demais normativos 

referentes à gestão de documentos e processos. 

Recomendação 2: Implementar rotinas para a correta 

autuação/formalização de processos, de acordo com a Resolução 094/2014 do 

CONSUP/IFMT (Manual de Protocolo), inserindo todos os documentos referentes a um 

mesmo objeto em um único processo, com mesma numeração, podendo este conter vários 

volumes com no máximo 200 fls. cada um.  

 

Constatação 1.4. Ausência de formalização de  processo contendo as prestações de contas 

dos termos de descentralização do programa profuncionário. 

Manifestação da Unidade:  “Informamos que a prestação de contas dos 

repasses ao Profuncionário é realizado via SIMEC e as execuções realizadas pelo IFMT 

podem ser verificadas pelo SIAFI. Com a identificação dessa fragilidade o DEaD adotará 

as boas práticas recomendadas e fará a juntada das notas de descentralização via FNDE, 

termo SIMEC, notas de empenho, notas fiscais, referente a descentralização de 2016, 

processo nº 23188.039900.2016-77. 

Os documentos juntados serão encaminhados a AUDIN assim que 

organizados, ressaltamos que a prestação de contas no SIMEC está atualizada, haja vista 

que qualquer atraso incide em não repasse financeiro ao IFMT. 

Análise da AUDIN: O art.70 da constituição federal define em seu 

parágrafo único: Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 
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A finalidade de se prestar contas é demonstrar a autoridade delegante que os objetivos 

propostos foram cumpridos (resultados) e que esses processos guardaram adequação 

(conformidade) com as regras e princípios estabelecidos em um contexto mais amplo.  

A elaboração do processo de prestação de contas deve se focar na possibilidade dos 

dados ali apresentados servirem para o destinatário como informações  úteis e de parâmetro 

para conclusão das metas previstas e alcançadas, tornando-a mais eficaz e eficiente. 

Da mesma forma, o gestor ao construir o seu processo de contas, efetua uma 

recapitulação de atos e fatos, conduzindo-o a uma reflexão que permite a sua auto avaliação 

da gestão, sopesando erros e acertos, na construção da melhoria contínua, e no que tange a 

recursos públicos, é um instrumento de transparência e de consequente  indução do controle 

social.  Com isso, o Departamento de Educação à Distância deve não apenas informar os 

gastos no SIMEC, mas também formalizar um processo de prestação de contas e enviar a 

autoridade máxima do IFMT. 

Recomendação: O DeaD deverá juntar a um processo único o Termo 

descentralizado, contratos, notas de empenho, notas fiscais, e se possível fotos 

materializando a entrega e a execução dos bens, bem como enviar ao Reitor do IFMT para 

conhecimento das ações e gastos ocorridos. 

 

UAB 

Constatação 1.5. Ausência de formalização em processo único, em ordem cronológica e 

sequencial, contendo a documentação de todas as etapas de seleção e ingresso dos alunos do 

Edital nº 31/2015 do programa UAB. 
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Manifestação da Unidade:  “Os processos relativos ao vestibular são de 

responsabilidade do DPI, sendo que os mesmos estabelecem os procedimentos a serem 

utilizados. Informamos que adotaremos as práticas recomendadas para os próximos 

certames.” 

Análise da AUDIN: Os processos, de forma geral, referente à contratação 

e pagamento de serviços, sejam de natureza contínua ou não, estão formalizados em 

desacordo com a recomendação contida nos Acórdãos nº 1.300/2003-1ª Câm. e nº 555/2005-

P, bem como na Orientação Normativa nº 02/2009 da AGU, onde “os instrumentos dos 

contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um 

único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, 

rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento”. Tal 

medida tem a finalidade de propiciar o devido acompanhamento e fiscalização, bem como 

minimizar o risco de extravio de documentos. A comprovação do recebimento de 

documentos após a abertura do processo poderá ser feita por meio de aposição de carimbo 

constando a data e identificação da pessoa que o recebeu, com a posterior juntada dos 

documentos aos autos do processo original. A formalização de cada documento com um 

número de processo diferente fragiliza o controle e acompanhamento em sequência 

cronológica do processo e aumenta o risco de falha em sua integridade. 

Recomendação 1: Orientar os servidores à observarem o disposto na 

Portaria nº 1042/2012 – MEC, Orientação Normativa AGU nº 02/2009 e Resolução 

094/2014 do CONSUP/IFMT (Manual de Protocolo), bem como demais normativos 

referentes à gestão de documentos e processos. 
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Recomendação 2: Implementar rotinas para a correta 

autuação/formalização de processos, de acordo com a Resolução 094/2014 do 

CONSUP/IFMT (Manual de Protocolo), inserindo todos os documentos referentes a um 

mesmo objeto em um único processo, com mesma numeração, podendo este conter vários 

volumes com no máximo 200 fls. cada um. 

 

Constatação 1.6. Ausência de formalização em processo único, em ordem cronológica e 

sequencial, contendo a documentação de todas as etapas de seleção da equipe 

multidisciplinar do Edital nº 94/2015 do programa UAB. 

Manifestação da Unidade: “A fragilidade foi identificada, entretanto 

ressaltamos que o edital foi cumprido na íntegra e os documentos estão arquivados no 

DEAD. Além disso, todas as etapas do certame estão disponíveis em 

http://selecao.ifmt.edu.br/ .” 

Análise da AUDIN: Os processos, de forma geral, referente à contratação 

e pagamento de serviços, sejam de natureza contínua ou não, estão formalizados em 

desacordo com a recomendação contida nos Acórdãos nº 1.300/2003-1ª Câm. e nº 555/2005-

P, bem como na Orientação Normativa nº 02/2009 da AGU, onde “os instrumentos dos 

contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um 

único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, 

rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento”. Tal 

medida tem a finalidade de propiciar o devido acompanhamento e fiscalização, bem como 

minimizar o risco de extravio de documentos. A comprovação do recebimento de 
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documentos após a abertura do processo poderá ser feita por meio de aposição de carimbo 

constando a data e identificação da pessoa que o recebeu, com a posterior juntada dos 

documentos aos autos do processo original. A formalização de cada documento com um 

número de processo diferente fragiliza o controle e acompanhamento em sequência 

cronológica do processo e aumenta o risco de falha em sua integridade. 

Recomendação 1: Orientar os servidores à observarem o disposto na 

Portaria nº 1042/2012 – MEC, Orientação Normativa AGU nº 02/2009 e Resolução 

094/2014 do CONSUP/IFMT (Manual de Protocolo), bem como demais normativos 

referentes à gestão de documentos e processos. 

Recomendação 2: Implementar rotinas para a correta 

autuação/formalização de processos, de acordo com a Resolução 094/2014 do 

CONSUP/IFMT (Manual de Protocolo), inserindo todos os documentos referentes a um 

mesmo objeto em um único processo, com mesma numeração, podendo este conter vários 

volumes com no máximo 200 fls. cada um. 

 

Constatação 1.7. Ausência de formalização de Instrução Normativa e fluxogramas, com 

aprovação do Conselho Superior, sobre o processo de educação à distância no âmbito do 

IFMT. 

Manifestação da Unidade:  “O DEaD tem trabalhado na construção das 

instruções relativas a educação a distância no IFMT e assim que finalizarmos será 

encaminhada para consulta aos pares, e ao CONSUP para análise e aprovação. 
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Cabe ressaltar que nos Projetos Políticos Pedagógicos de cada curso há a 

previsão de autonomia para a verificação quanto a necessidade de utilização dos 20% no 

componente curricular ou 20% da carga horária total do curso” 

Análise da AUDIN: Os manuais, checklists e orientações normativas são 

necessários para padronização e disseminação do conhecimento das rotinas e atividades 

executadas no setor e não apenas para o público externo. A constatação se refere à 

normativos internos, para orientação dos próprios servidores na execução de suas atividades, 

incluindo prazos e instruções operacionais, a fim de otimizar o tempo e tornar a atividade 

mais eficiente e eficaz. Tal medida também minimiza o impacto causado pela rotatividade 

no setor. A utilização de instruções normativas e fluxogramas agiliza a análise de processos 

e a realização dos trabalhos, permitindo que o servidor tenha maior qualidade de vida e 

possa, também, dedicar mais tempo na realização de atividades que demandam maior 

trabalho. 

Recomendação: Formalizar Instrução Normativa e fluxogramas, com 

aprovação do Conselho Superior, relativo ao processo de educação à distância no âmbito do 

IFMT. 

 

Constatação 1.8. Ausência de controle sobre o banco de horas dos servidores que 

colaboram com processos seletivos, conforme art. 2º, II da Resolução nº 10/2013. 

Manifestação da Unidade:  “A fragilidade foi identificada, para os 

próximos processos seletivos adotaremos as boas práticas sugeridas, e estabeleceremos o 

controle formal de horas trabalhadas. 
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Análise da AUDIN: Conforme art. 76-A da Lei 8.112/90, a gratificação 

por Encargo de Curso ou Concurso (GECC) é devida ao servidor em caráter eventual, sendo 

que a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (cento e vinte) horas de 

trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e 

previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o 

acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais. Foi nesse sentido que foi 

regulamentada a concessão de GECC no âmbito do IFMT, considerando o inciso II, art.º 2, 

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”. 

Sendo assim, a gratificação por encargo de curso ou concurso deve ser 

concedida de forma controlada, para não permitir o descumprimento da Lei nº 8.112/90 e da 

Resolução CONSUP/IFMT nº 10/2013. A unidade deve envidar esforços junto aos setores 

de políticas de ingresso (DPI) e de recursos humanos (DSGP) para criação de controle das 

horas trabalhadas de todos os servidores colaboradores com os processos seletivos. Desse 

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

com o objetivo de acompanhar melhorias na rotina de seleção e pagamentos. 

Recomendação: Criar controle sobre o banco de horas trabalhadas dos 

servidores que colaboram com processos seletivos. 
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III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na formalização de processos administrativos de 

ingressos de discentes aos programas do governo federal. 

Causa 2: Fragilidade na formalização de processos administrativos de 

seleção dos colaboradores dos programas do governo federal. 

Causa 3: Fragilidade no controle do banco de horas trabalhadas dos 

servidores que colaboram com os processos seletivos. 

       Causa 4: Controles internos frágeis quanto a  normativas e fluxogramas 

nos programas de governo.  

 

 

IV – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade 

Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem 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. 

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. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições 

que tenham outros campi como participantes, estes devem ser comunicados para sanear as 

inconsistências em seus campi. 
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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 dezembro de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  
 

Augusto César Lira de 

Arruda 

Auditor 
  

Marcelo Gonçalves Ortega Auditor 
 

Tatiane Aguiar de Oliveira  Auditora  

        

 


