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1 – INTRODUÇÃO: 
 

Inicialmente, cumpre registrar que os exames foram realizados com a finalidade de 
verificar 30% das concessões de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) no 
exercício de 2014, conforme os critérios da materialidade e relevância, visando 
averiguar a legalidade e tempestividade das Concessões de RSC aos docentes do IFS. 
 
Embora esta ação inicialmente tenha sido prevista no PAINT 2015 para ser realizada em 
880 horas trabalhadas, considerando a atuação de cinco auditores, na realidade foram 
laboradas 1160h, tendo em vista sua complexidade, pioneirismo e adversidades, como 
ausências e afastamentos de servidores por motivos de saúde.  
 
Deve-se frisar que a ação teve início em 20/04/2015, com a servidora Raquel da Silva 
Oliveira Estácio. Todos os outros servidores iniciaram os trabalhos na ação a partir do 
dia 04/05/2015, pois até então estavam trabalhando na ação do Educacenso. Vale 
salientar que o servidor William de Jesus Santos se afastou para tratamento de saúde 
entre os 25/05/2015 a 08/06/2015 e que a servidora Raquel da Silva Oliveira Estácio 
entrou em licença-maternidade a partir do dia 08/06/2015. 
 
Para subsídio aos trabalhos, a equipe expediu Solicitações de Auditoria (SA´s) em 
atenção aos gestores competentes, com prazos definidos para apresentação de 
informações, processos e outros documentos. 
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de análise documental, confronto 
de informações, consolidação de informações recolhidas e indagações escritas, em 
estrita observância às normas de auditoria interna, em especial às aplicáveis ao serviço 
público federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização deste trabalho. 
 
Cumpre ressaltar que, a Auditoria Interna, sustentada em procedimentos técnicos, 
avaliou se os atos praticados estão em conformidade com as normas aplicáveis a 
concessão e pagamento de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), com o 
objetivo de servir como suporte à tomada de decisões da gestão, com vista à adequação 
e melhoria contínua de atividades de processos. 
 

1.1 – Escopo do trabalho 
 
A ação teve como escopo a análise de 30% das concessões de Reconhecimento de 
Saberes e Competências (RSC) no exercício de 2014. 
 
Para seleção da amostra foi emitida a SA nº 24/2015 solicitando à PROGEP/IFS a 
listagem dos docentes do IFS contendo nome completo, CPF, matrícula e lotação, que 
foram beneficiados com o Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC, prevista 
na Lei nº 12.772/2012, no exercício 2014.   
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Após atendimento pela PROGEP à Solicitação de Auditoria, através de e-mail enviado no 
dia 23 de abril de 2015, foi apresentada uma planilha em Excel contendo 194 docentes 
beneficiados com o RSC em 2014. Com o fito de confrontar essa informação, a Audint 
realizou consultas ao boletim de serviços das portarias de concessão de RSC, chegando a 
um número de 222 concessões. A partir daí, foi realizada a seleção de forma aleatória, 
através da utilização de fórmula de Excel “aleatorioentre”, na qual chegou-se à seleção 
de 67 processos de concessão, o que representa 30% do universo total. 
 
Os exames foram realizados com intuito de averiguar a legalidade e tempestividade das 
Concessões de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) aos docentes do IFS, 
com base nos critérios de relevância e criticidade. 
 
Quanto à relevância, com o intuito de servir como suporte à tomada de decisões da 
gestão, com vistas à adequação e melhoria contínua de atividades de processos. 
 
Quanto à criticidade, em face de possível inadequação de atividades e processos 
internos, relacionados aos recursos financeiros e humanos, nas concessões de RSC, no 
exercício de 2014. 

 
1.2 – Programática 
 
Programa:  
2031 - Educação Profissional e Tecnológica. 
 
Ação:  
20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. 
 
Objeto Examinado:  
Concessões de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC). 
 
Objetivo dos Exames:  
Averiguar a legalidade e tempestividade das Concessões de Reconhecimento de Saberes 
e Competências (RSC) aos docentes do IFS. 
 
Verificar o cumprimento das disposições da Resolução nº 034/2014/CS quanto ao 
procedimento para a concessão do RCS; 
 
Verificar se o prazo retroativo considerado foi devidamente comprovado de acordo com 
a Resolução nº 034/2014/CS. 
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2 – RESULTADOS DOS EXAMES: 

 

2.1 COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE – CPPD, PRÓ-
REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – PROGEP E DEMAIS CÂMPUS 
 
 
CONSTATAÇÃO 001: 
Processo protocolado em campus diferente do de lotação do docente.  
 
a) Evidências: 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS 
 
b) Fato: 
Analisando as documentações contidas nos 67 processos de RSC que foram 
selecionados na amostragem da ação, a equipe da auditoria interna observou que não 
foram protocolados no campus de lotação do docente, conforme tabela a seguir: 
 

Processo Matrícula Lotação 
Campus de abertura 

do processo 

23060.00****/2014-11 627**** Aracaju Reitoria 

23060.00****/2014-88 180**** Aracaju Reitoria 

23290.00****/2014-87 186**** Estância Aracaju 

23060.00****/2014-50 77**** Estância Reitoria 

23290.00****/2014-80 156**** Lagarto Aracaju 

23463.000***/2014-06 228**** Propriá Estância 

23060.00****/2014-30 48*** São Cristóvão Reitoria 

 
Acerca do procedimento para solicitação do RSC, o art. 7º da Resolução n° 34/2014/CS 
dispõe que: 
 

Art. 7º A solicitação do RSC pretendida será feita à CPPD, pelo 
docente/requerente, em formulário próprio de acordo com os anexos I 
e II (com suas devidas comprovações digitalizadas e impressas), 
protocolada no campus de lotação do docente. (grifou-se) 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados no processo de 
execução das concessões. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 08/2015/CPPD, encaminhado pelo memorando eletrônico 
nº 12/2015/CPPD, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“É de responsabilidade do docente/requerente protocolar a sua solicitação do RSC em 
protocolo do campus de lotação conforme art. 7º do capítulo II da Resolução nº 
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34/2014/CS, os casos detectados não cabem a CPPD esse tipo de conferência da 
lotação. Sugerimos que a setor responsável pelos protocolos do IFS articule-se com os 
mesmos para solução do problema.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
A Manifestação da Unidade corrobora com a constatação apontada, uma vez que 
reconhece a existência de processos protocolados em campus diferente do de lotação 
do docente. 
 
A alegação da CPPD de que a responsabilidade de protocolar a solicitação no Câmpus de 
lotação é do docente não deve prosperar, pois esta como organizadora e condutora do 
processo de RSC deve garantir a sua formalização da maneira mais adequada, zelando 
pelo fiel cumprimento da norma interna. 
 
Tais competências estão previstas nas normas internas que tratam da matéria, 
conforme se observa no art. 6º, inciso II da Resolução nº 69/2014/CS c/c art. 5º da 
Resolução nº 34/2014/CS, nestes termos: 
 

Art. 6º Na sua missão de assessoramento, prevista no art. 26 da 
Lei12.772/2012, compete à CPPD, quando instada pelo dirigente 
máximo da Instituição ou pelo Conselho Superior: (grifou-se) 
(...) 
II - Organizar e conduzir o processo para a concessão do 
Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), possibilitando 
agilidade no fluxo dos procedimentos. (grifou-se) 
(...) 
Art. 5º A condução e a organização do processo para a concessão do 
RSC serão realizadas pela Comissão Permanente de Pessoal Docente 
(CPPD), possibilitando agilidade no fluxo dos procedimentos. (grifou-
se) 

 
Por ter como uma de suas competências a organização do processo, esta Audint 
entende que cabe à CPPD verificar o cumprimento do dispositivo em questão. 
 
Desta forma, a melhor maneira para evitar falhas desta natureza é a adoção sistêmica e 
padronizada da organização processual, por meios de lista de verificação ou check-list.   
 
Assim, conclui-se que a manifestação apresentada não foi satisfatória, não afastando a 
constatação, ficando mantida em todos os seus termos. 
 
Recomendação 001: 
Organizar os processos de RSC, respaldados nas comprovações físicas dos documentos 
obrigatórios, adotando os procedimentos/controles adequados para verificação do 
Câmpus de lotação do docente, tais como: lista de verificação ou check-list. 
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CONSTATAÇÃO 002:  
Inconsistências na documentação comprobatória referente às atividades mencionadas 
no Relatório Descritivo. 
  
a) Evidências: 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
 
b) Fato: 
Analisando as documentações contidas nos 67 processos de RSC que foram 
selecionados na amostragem da ação, a equipe da auditoria interna observou que a 
apresentação da documentação comprobatória referente às atividades mencionadas no 
Relatório Descritivo, não foi suficiente para comprovar efetivamente a realização das 
atividades, por diversos fatores, ora porque o documento apresentado era mais 
compatível com outro critério/subitem, ora porque não se enquadrava na hipótese de 
documento válido para efeitos de comprovação, não comprovação do período/duração 
da atividade informada, documento apresentado não comprova a realização da 
atividade informada, entre outros motivos. 
 
Ademais, são aceitos como documentos válidos, para efeitos de comprovação, os 
documentos a seguir transcritos, conforme dispõe o art. 9º da Resolução n° 
34/2014/CS/IFS, nestes termos: 
 

Art. 9º Os critérios do RSC I, RSC II e RSC III, pontuação e o respectivo 
peso estão definidos nos Anexos II, III, IV e V desta Resolução. Para 
efeitos de comprovação, serão considerados os documentos válidos: 
I – os emitidos por meio do SIAPNET; 
II – portarias publicadas nos boletins de serviço do IFS; 
III – registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou contrato 
de trabalho; 
IV – diplomas ou certificados registrados na instituição de ensino, no 
caso de graduações e pós-graduações; 
V – ata de defesa ou declaração emitida pela instituição de ensino, no 
caso de graduações e pós-graduações; 
VI – documentos emitidos com certificação digital; 
VII – certificado de congresso, curso, evento, seminário, mesa-redonda 
ou similares e outros programas; 
VIII – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente 
recolhida; 
IX – memorial firmado pelo docente e duas testemunhas sem 
impedimentos legais, no caso previsto pelo parágrafo único do Art. 8º 
deste Regulamento; 
X – declaração emitida pela autoridade competente quanto à 
participação em bancas de seleção de servidores temporários, 
substitutos ou do quadro permanente e em bancas acadêmicas; 
XI – declaração emitida por pessoa jurídica; 
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XII – comprovante de apresentação de obras e artigos publicados em 
revistas, periódicos e similares; 
XIII – diploma de tese e dissertação diferentes daquelas apresentadas 
para cumprir as exigências obrigatórias de titulação para o nível 
pretendido; 
XIV – registro fotográfico, audiovisual ou escrito de atividades não 
constantes nos incisos anteriores deste artigo. 
 

Desta forma, segue planilha com a relação dos professores que apresentaram 
inconsistências na documentação comprobatória referente às atividades mencionadas 
no Relatório Descritivo: 
 

Processo Matrícula Câmpus Inconsistências 

23290.00****/
2014-34 

186**** Aracaju 

Págs. 09 (não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º);  
Págs. 65 a 82 (Não foi aprovada em 2 
concursos, mas sim classificada) 

23290.00****/
2014-98 

119**** Aracaju 

Págs.08-10 (Não comprovou quantidade de 
semestres) 
Pág.14 (Compatível com RSC-II III/9) 
Pág.19 (Compatível com RSC-I IV/23) 
Pág.22 (Comprovou quantidade de 
bimestres) 
Pág.25 (Comprovou quantidade de 
bimestres) 
Pág.26 (Compatível com RSC-III II/15) 
Pág.28 (Compatível com RSC-III IV/31) 
Pág.30 (Compatível com RSC-III II/17) 
Pág.31 (Compatível com RSC-III V/38) 
Págs. 32 e 33 (Compatível com RSC-I VII/41) 
Págs. 36 a 42 (Compatível com RSC-III VI/43) 
Págs. 43 a 44 (Compatível com RSC-III II/6)  

23290.00****/
2014-50 

101**** Aracaju 

Págs. 12 a 16 (não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º);  
Pág. 32 (Não comprovada a 2ª Pós, pois não 
apresentou a 1ª) 

23290.00****/
2014-19 

124**** Aracaju 
Págs. 02 a 75 (documentação apresentada é 
cópia da cópia, faltou o original do confere) 

23290.00****/
2014-96 

155**** Aracaju 
Os horários apresentados nas fls. 79-83 (não 
se enquadram nos documentos válidos do 
Art. 9º); 

23290.00****/
2014-40 

 

255**** 
 

Aracaju 

Os documentos apresentados (fls. 08-10), 
não tratam de órgãos consultivos e 
propositivos; 
O documento de fl. 18-22 não reflete a data 
de que o servidor ingressou no grupo de 
pesquisa do CNPQ, logo o avaliador não tem 
como atestar a quantidade de semestres; 
Os horários apresentados nas fls. fls. 75 a 83 
e 100 a 108 (não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º). 

23290.00****/ 269**** Aracaju Pág. 40 (Compatível com RSC-III VI-59) 
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2014-04 

23290.00****/
2014-38 

197**** Aracaju 
Os documentos de fl. 07-11 não 
correspondem ao quantitativo de semestres 
declarados pelo docente; 

23290.00****/
2014-91 

279*** Aracaju 

Renumerar o processo, pois as fls. iniciais 
não foram paginadas; Pág. 01 a 03 (não se 
enquadram nos documentos válidos do Art. 
9º) 

23290.00****/
2014-10 

279*** Aracaju 
Pág.12-16 (Não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º) 

23290.00****/
2014-34 

108**** Aracaju 

Págs. 14 a 17 (não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º) 
Pág.5 (Não comprovou quantidade de 
semestres) 
Págs. 33 a 49 (Compatível com RSC-I VII/42) 

23290.00****/
2014-31 

122**** Aracaju 
Págs. 27 a 31 (Não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º) 
Pág. 75 (Compatível com RSC-I VII/40) 

23290.00****/
2014-75 

279*** Aracaju 
Págs. 43 a 48 (não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º) 

23290.00****/
2014-12 

279*** Aracaju 

Renumerar o processo, pois as fls. iniciais 
não foram paginadas;  
Págs. 22 a 26 (não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º);  
Pág. 54 (O certificado não demonstrou a 
realização das 4 oficinas, mas de quatro 
temas) 

23290.00****/
2014-86 

228**** Aracaju 

Págs. 23 a 27 e 63 (não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º);  
Págs. 30, 140 a 142 (cópias sem o confere c/ 
original) 

23290.00****/
2014-59 

117**** Aracaju 
Págs. 23 a 27 (não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º)  

23290.00****/
2014-58 

135**** Aracaju 

Pág. 21 (Documento comprobatório de que 
o docente lecionou emitido pelo Gerente de 
Apoio a Inclusão a qual não tem 
competência para expedir tal declaração). 
Pág. 58 e 59, (RSC III, 05, não há como 
comprovar se a publicação foi realizada em 
anais de evento com qualis). 

23290.00****/
2014-19 

194**** Aracaju 
Pág. 07 a 09 (Não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º) 

23290.00****/
2014-01 

182**** Aracaju 
Os horários apresentados nas fls. 18-25 (não 
se enquadram nos documentos válidos do 
Art. 9º). 

23290.00****/
2014-93 

279*** Aracaju 

O documento de fl. 16 não pode ser 
considerado como participação em 
comissão, pois se trata de fiscalização de 
contrato; 
Os documentos de fls. 36-38 não podem ser 
considerados, tendo em vista que não 
restou claro que o período das portarias foi 
de no mínimo 01(um) semestre. 
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23290.00****/
2014-04 

143**** Aracaju 

Pág. 08 (RSC III, 39. O certificado não 
comprova a participação como palestrante) 
Pág. 26 a 30 (RSCI 13. Não se enquadra nos 
documentos válidos do art. 9º da Resolução 
CS 34/2014) 

23290.00****/
2014-54 

211**** Aracaju 

Págs. 09 a 11 (Não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º) 
Págs. 39 e 44 (Compatível com RSC-III II/20). 
Pág.16 (Não comprovou 1ª graduação) 
Págs. 24 e 25 (Compatível com RSC-II V/20) 
Pág. 36 (Compatível com RSC-III V/09) 
Págs. 40 e 44 (Compatível com RSC-III II/20) 
Pág. 46 (Não comprovou quantidade de 
semestres) 
Págs. 48 e 49 (Compatível com RSC-III II/12)  
Págs. 50 e 51 (Compatível com RSC-III VI/60) 
Págs. 52-57 (Compatível com RSC-III VI-59) 

23290.00****/
2014-56 

279*** Aracaju Pág.13 (Compatível com RSC-I IV/24) 

23290.00****/
2014-13 

269**** Aracaju Pág.11 (Compatível com RSC-III VI/43) 

23290.00****/
2014-49 

177**** Aracaju 

Os horários apresentados nas fls. 16-19 (não 
se enquadram nos documentos válidos do 
Art. 9º); 
O documento de fl. 23 é mais compatível 
com o critério 42 da diretriz VII do RSC-1. 

23290.00****/
2014-82 

279*** Aracaju 

Pág. 09 a 13 (RSCI,12. Não se enquadra nos 
documentos válidos do art. 9º da Resolução 
CS 34/2014) 
Pág. 22 (Portaria nº 23, 16 janeiro de 1997, 
cópia sem o confere com o original 

23463.000***/
2014-64 

215*** Estância Pág. 91 (Compatível com RSC-I VII/42) 

23290.00****/
2014-87 

186**** Estância Págs. 7 a 9 (Compatível com RSC-III VI/43) 

23060.00****/
2014-50 

773*** Estância 
Págs. 20 e 21 (Compatível com RSC-I IV/24) 
Pág. 25 (Convite para realizar palestra não 
comprova a sua realização) 

23464.000***/
2014-12 

191**** Glória 
Págs. 20 e 21 (Não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º) 

23464.000***/
2014-09 

193**** Glória 
Pág. 30 a 39 (RSCI,12. Não se enquadra nos 
documentos válidos do art. 9º da Resolução 
CS 34/2014) 

23464.000***/
2014-01 

163**** Glória 
Pág. 4, 16 a 19 (não se enquadram nos 
documentos válidos do Art. 9º) 

23462.000***/
2014-17 

269**** Itabaiana 
Págs. 17 e 20 (Mais compatível com o 42 
RSCI)  

23462.000***/
2014-33 

196**** Itabaiana 

Págs. 14, 15, 18 e 20 (Mais compatível com 
o 42-RSCI);  
Págs. 21 e 22 (Mais compatível com o 36-
RSCI);  
Págs. 28 e 29 (Mais compatível com o 27-
RSCII) 
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23462.000***/
2014-11 

128**** Itabaiana 

Pág. 10 (só comprovou 1 curso e não 2 
como informado);  
Págs. 31 (não comprovou o período); 63 
(Mais compatível 01-RSCII); 64 a 68 (Mais 
compatível com o 04-RSCII); 70 (Mais 
compatível 26-RSCII) 71 e 72 (Mais 
compatível 27-RSCII) 

23288.00****/
2014-51 

193**** Lagarto 
Pág. 5 a 21 (RSCI, 02, Não se enquadra nos 
documentos válidos do art. 9º da Resolução 
CS 34/2014) 

23288.000***/
2014-14 

279**** Lagarto 

Pág.13 (RSCII, 07. Não comprovou o registro 
do Software e sim o depósito, cuja 
pontuação é diferente) 
Pág. 19 (RSCIII, 06. Não comprovou a 
publicação em periódico com qualis)  

23288.000***/
2014-83 

348**** Lagarto 

Pág. 18 (RSCII, 30. O certificado 
apresentado não comprova a 2ª 
especialização, uma vez que não foi 
apresentado outro certificado como 1ª 
especialização) 

23060.00****/
2014-30 

48*** São Cristóvão 
Os documentos apresentados nas folhas 05 
e 14 não atestam o período em que o 
servidor ocupou o referido cargo.  

23289.00****/
2014-46 

48*** São Cristóvão 

Docs. de fls. 31/35 (não se enquadram no 
Item 35, da Diretriz VI, do Anexo III, da 
Resolução nº 34/2014/CS); 
Doc. fl. 27 (não se enquadra no Item 43, da 
Diretriz VIII, do Anexo III, da Resolução nº 
34/2014/CS); 
Docs. de fls. 44/46 (não atendem aos 
requisitos do Item 12, da Diretriz IV, do 
Anexo IV da Resolução nº 34/2014/CS); 
Docs. de fls. 04/07 (não atendem aos 
requisitos do Item 26, da Diretriz VI, do 
Anexo IV da Resolução nº 34/2014/CS). 

23289.00****/
2014-11 

48*** São Cristóvão 
Docs. de fls. 04 e 07 (não atendem aos 
requisitos do Item 05, da Diretriz II, do 
Anexo III da Resolução nº 34/2014/CS). 

23289.00****/
2014-11 

53*** São Cristóvão 

O documento da folha 13 não comprova a 
2ª graduação. 
Fls. 16 e 20 – mais compatível com RSC-I 
VII/38  
Fl. 18 – não se enquadra como 
colaborador/membro de comissões técnico 
pedagógicas.  
Fl. 21 – mais compatível com a Diretriz VII, 
item 42 da RSC I. 

23289.00****/
2014-66 

110**** São Cristóvão 

Docs. de fls. 19 e 21 (não atendem aos 
requisitos estabelecidos pelo Item 05, da 
Diretriz II, do Anexo III da Resolução nº 
34/2014/CS); 
Doc. de fl. 39 (não atende aos requisitos 
estabelecidos pelo Item 10, da Diretriz III, 
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do Anexo IV, da Resolução nº 34/2014/CS); 
Doc. de fl. 98 (não atende aos requisitos 
estabelecidos pelo Item 17, da Diretriz II, do 
Anexo V, da Resolução nº 34/2014/CS). 

23289.00****/
2014-41 

117**** São Cristóvão 

Docs. de fls. 11/13 (não atende aos 
requisitos exigidos no Item 24, da Diretriz V, 
do Anexo IV da Resolução nº 34/2014/CS); 
Doc. de fl. 23 (não atende aos requisitos 
exigidos pelo Item 20, da Diretriz II, do 
Anexo V da Resolução nº 34/2014/CS); 
Docs. de fls. 55/56 (só podem pontuar uma 
vez no Item 59, da Diretriz VI, do Anexo V 
da Resolução nº 34/2014/CS, pois a unidade 
é “TRABALHO” e não evento, e ambos 
possuem o mesmo trabalho). 

 
c) Causas: 
Ausência de clareza e objetividade da norma que instrui o requerente sobre a 
documentação a ser apresentada e preenchimento do Relatório Descritivo. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 08/2015/CPPD, encaminhado pelo memorando eletrônico 
nº 12/2015/CPPD, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Segundo o art. 15 da Resolução nº 034/2014/CS compete aos membros da Comissão 
Especial de Avaliadores para Reconhecimento de Saberes e Competências - CERSC/IFS a 
avaliação dos documentos comprobatórios dos requerentes. A Comissão Especial é 
soberana para indeferir ou deferir a solicitação, portanto ratificado pelo art. 6º, item II 
da Resolução nº 69/2014/CS compete a CPPD organizar e conduzir o processo para 
concessão do RSC. Para esta constatação, sugerimos que seja criada uma comissão 
especial para reformulação da Resolução nº 34/2014/CS.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
As justificativas apresentadas pela Unidade corroboram o achado, uma vez que 
reconhecem problemas na norma interna, sugerindo a criação de uma comissão com o 
fito de reformulá-la. 
 
Em que pese a CPPD informar que a responsabilidade pela avaliação dos documentos é 
de competência da Comissão Especial, o art. 19 da Resolução nº 34/2014/CS indica que 
compete a Comissão Permanente a análise prévia dos pedidos em que haja necessidade 
da compatibilização de nomenclatura das ações desenvolvidas com os subitens das 
diretrizes, nestes termos: 
 

Art. 19. Caberá a CPPD analisar previamente os pedidos em que haja 
necessidade da compatibilização de nomenclatura das ações 
desenvolvidas com os subitens das diretrizes. 
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Ou seja, no caso de dúvidas das atividades desenvolvidas pelos docentes/requerentes e 
dos avaliadores sobre o correto enquadramento dos documentos apresentados, 
compete a CPPD solucioná-las. 
 
Nesse sentido a Audint entende que a Resolução nº 34/2014/CS, que regulamenta o RSC 
no IFS, carece de critérios/subitens mais objetivos e claros, evitando assim a repetição 
das falhas apontadas no fato. 
 
Impende ressaltar que as inconsistências apontadas poderiam ser sanadas, caso a 
norma interna possuísse meios que permitissem aos docentes requerentes, bem como 
aos avaliadores de dirimir possíveis dúvidas acerca dos documentos constantes do 
Relatório Descritivo, a exemplo de glossário, manual com perguntas e respostas etc. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas foram satisfatórias em parte, mas não 
tiveram o condão de afastar a constatação, permanecendo nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: (Reitoria) 
Reformular a Resolução nº 34/2014/CS/IFS inserindo mecanismos que possibilitem a 
redução do subjetivismo, quanto aos critérios/subitens estipulados nas diretrizes de 
cada RSC, tais como: glossário, manual, cartilha com perguntas e respostas etc. 
 
Recomendação 002: 
Criar um canal de comunicação da CPPD para dirimir possíveis dúvidas dos 
docentes/requerente e avaliadores, quanto à compatibilização de nomenclatura das 
ações desenvolvidas com os subitens/critérios das diretrizes, dando ampla divulgação da 
sua existência. 
 
 
CONSTATAÇÃO 003:  
Ausência de comprovação do nível mínimo para a concessão do RSC pretendido. 
  
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
 
b) Fato: 
Analisando as documentações contidas nos 67 processos de RSC que foram 
selecionados na amostragem da ação, a equipe da auditoria interna observou que em 
alguns processos não foi apresentada a comprovação do nível de escolaridade, para fins 
de certificação do enquadramento no Reconhecimento dos Saberes e Competências – 
RSC pretendido, conforme exigência contida nas normas a seguir: 
 

Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. 
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Art. 18.  No caso dos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para fins de percepção da RT, 
será considerada a equivalência da titulação exigida com o 
Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC. 
(...) 
§ 2º A equivalência do RSC com a titulação acadêmica, exclusivamente 
para fins de percepção da RT, ocorrerá da seguinte forma: 
I - diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à titulação de 
especialização; 
II - certificado de pós-graduação lato sensu somado ao RSC-II 
equivalerá a mestrado; e 
III - titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado. 
(negritou-se) 
 
Resolução nº 1, de 20 de fevereiro de 2014/MEC/SETEC/CPRSC 
Art. 10. Conforme disposto no Art. 18 da Lei nº 12.772, de 2012, a 
equivalência do RSC com a titulação acadêmica, exclusivamente para 
fins de percepção da RT, ocorrerá da seguinte forma: 
I - diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à titulação de 
especialização; 
II - certificado de pós-graduação lato sensu (especialização) somado ao 
RSC-II equivalerá a mestrado; e 
III - titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado. 
 
Resolução nº 034/2014/CS/IFS 
Art. 3º Para a obtenção do RSC em nível subsequente, o docente 
deverá obter a titulação acadêmica necessária ao novo nível 
pretendido. 

 

Desta forma, segue planilha com a relação dos professores que não apresentaram a 
comprovação citada, para que a CPPD apresente as citadas comprovações: 
 

Processo Matrícula Câmpus Inconsistências 

23290.00****/
2014-47 156**** 

Aracaju Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-39 166**** 

Aracaju Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-58 

273**** Aracaju 
Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-40 

255**** 
Aracaju 

Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-04 

269**** Aracaju Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-38 197**** 

Aracaju Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-19 185**** 

Aracaju 
Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-10 

279*** Aracaju 
Não apresentou certificado de pós-

graduação 

23290.00****/ 117**** Aracaju Não apresentou título de mestrado 
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2014-59 

23290.00****/
2014-58 

135**** Aracaju 
Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-19 

194**** Aracaju 
Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-01 

182**** Aracaju 
Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-04 

143**** Aracaju 
Não apresentou título de mestrado 

23060.00****/
2014-11 

627**** Aracaju 
Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-61 178**** 

Aracaju Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-54 

211**** Aracaju 
Não apresentou título de mestrado 

23060.00****/
2014-88 

180**** Aracaju 
Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-56 

279*** Aracaju 
Não apresentou diploma de graduação 

23290.00****/
2014-13 

269**** Aracaju 
Não apresentou título de mestrado 

23463.000***/
2014-64 

215*** Estância 
Não apresentou título de mestrado 

23060.00****/
2014-50 

773*** Estância 
Não apresentou título de mestrado 

23462.000***/
2014-11 

128**** Itabaiana 
Não apresentou título de mestrado 

23288.00****/
2014-51 

193**** Lagarto 
Não apresentou título de mestrado 

23288.000***/
2014-14 

279**** Lagarto 
Não apresentou título de mestrado 

23288.000***/
2014-7 

209**** Lagarto 
Não apresentou título de mestrado 

23290.00****/
2014-80 

156**** Lagarto 
Não apresentou título de mestrado 

23288.000***/
2014-80 

206**** Lagarto 
Não apresentou título de mestrado 

23288.000***/
2014-83 

348**** Lagarto 
Não apresentou certificado de pós-

graduação 

23288.000***/
2014-17 

169**** Lagarto 
Não apresentou título de mestrado 

23463.000***/
2014-06 

228**** 
Propriá 

Não apresentou o título de mestrado 

23060.00****/
2014-30 

48*** 
São 

Cristóvão 
Não apresentou o título de pós-

graduação 

23289.00****/
2014-57 

183**** São 
Cristóvão 

Não apresentou o título de mestrado 

23289.00****/
2014-75 

188**** São 
Cristóvão 

Não apresentou o título de mestrado 

23289.00****/
201446 

48*** São 
Cristóvão 

Não apresentou o título de pós-
graduação 

23289.00****/
2014-19 

48*** São 
Cristóvão 

Não apresentou o título de mestrado 
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23289.00****/
2014-66 

110**** São 
Cristóvão 

Não apresentou o título de mestrado 

23289.00****/
2014-41 

117**** São 
Cristóvão 

Não apresentou o título de mestrado 

23289.00****/
2014-61 

48*** São 
Cristóvão 

Não apresentou o título de mestrado 

23289.00****/
2014-11 

48*** São 
Cristóvão 

Não apresentou o título de mestrado 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados no processo de 
execução das concessões. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 08/2015/CPPD, encaminhado pelo memorando eletrônico 
nº 12/2015/CPPD, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Informamos que a CPPD não tem acesso à documentação de qualificação dos 
servidores do instituto, portanto para agilidade desta constatação, sugerimos que seja 
solicitada diretamente a PROGEP tal documentação. A partir desta data o documento de 
qualificação do docente/requerente será parte integrante do processo de acesso ao 
RSC. Sugerimos que a PROGEP, através de posse das pastas funcionais dos docentes, 
anexe em todos os processos do RSC a devida titulação de nível mínimo.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que reconhece a não 
comprovação do nível mínimo para a concessão do RSC pelo requerente. 
 
Cumpre registrar, conforme apontado no fato que o certificado de nível mínimo deve 
constar nos autos dos processos de RSC, por se tratarem de condição de admissibilidade 
para o deferimento do pleito, bem como subsidio para a determinação da data de 
retroatividade do benefício definida pelos avaliadores. 
 
Já que compete a CPPD a organização do processo para concessão do RSC, de acordo 
com o art. 6º, item II da Resolução nº 69/2014/CS, é essencial que esta Comissão 
verifique a comprovação do nível mínimo nos autos do processo, sob pena de 
inviabilizar o seu seguimento. 
 
Assim, conclui-se que a manifestação apresentada pela CPPD foi satisfatória em parte, 
no que tange ao procedimento a ser adotado para futuros processos. No entanto, não 
afastou a constatação, ficando mantida em todos os seus termos. 
 
Recomendação 001: (PROGEP) 
Apresentar comprovação do nível mínimo para a concessão do RSC pretendido dos 
docentes apontados na Constatação. 
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Recomendação 002: 
Verificar nos processos a presença de documentação comprobatória da qualificação 
mínima exigida para o RSC pretendido. 
 
 
CONSTATAÇÃO 004:  
Ausência de comprovação do sorteio para composição da comissão especial do RSC.  
  
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
 
b) Fato: 
Analisando as documentações contidas nos 67 processos de RSC que foram 
selecionados na amostragem da ação, a equipe da auditoria interna observou que 
alguns processos não constam a comprovação da realização de sorteio dos membros 
internos e externos da Comissão Especial, conforme exigência contida nas normas a 
seguir: 
 

Resolução nº 1, de 20 de fevereiro de 2014/MEC/SETEC/CPRSC 
Art. 13. A Comissão Especial de que trata o art. 3º desta Resolução, 
constituída no âmbito de cada IFE, será composta por, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) de profissionais externos, servidores da Carreira 
do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 
§1º. Os membros internos da Comissão Especial deverão ser 
sorteados pela Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, a 
partir do Banco de Avaliadores, constituído por servidores da Carreira 
do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, assegurada a 
publicidade dos procedimentos de seleção. 
(...) 
§3º. Os membros externos deverão ser sorteados a partir do Banco 
de Avaliadores, constituído por um cadastro nacional e único de 
avaliadores, servidores da Carreira do Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico, assegurada a publicidade dos procedimentos de 
seleção e de todos os avaliadores selecionados. (negritou-se) 
 
Resolução nº 034/2014/CS 
Art. 14. A Comissão será composta por quatro membros, sendo dois 
membros externos e dois internos, todos servidores da Carreira do 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 
§ 1º Os membros internos e externos da Comissão Especial de 
Avaliadores serão sorteados pela CPPD, a partir do Banco de 
Avaliadores do RSC existente em cadastro nacional e único, constituído 
por servidores da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, assegurada a publicidade dos procedimentos da seleção. 
(negritou-se) 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2015 

                                                         CONCESSÕES DE RECONHECIMENTO 

DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC) 
 

 

19      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

 

Desta forma, segue planilha com a relação dos processos que não foi encontrada a 
comprovação de realização de sorteio dos avaliadores: 
 

Processo Matrícula Câmpus Inconsistências 

23290.00****/
2014-75 

279*** Aracaju Não comprovou sorteio do avaliador J. M. S. 

23290.00****/
2014-49 

177**** Aracaju 
Não comprovou sorteio do avaliador E. A. O. 

23288.000***/
2014-83 

348**** Lagarto 
Não comprovou sorteio do avaliador L. V. B. 

23288.000***/
2014-17 

169**** Lagarto 
Não comprovou sorteio do avaliador H. H. 
A. N. 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados na instrução 
processual.  
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 08/2015/CPPD, encaminhado pelo memorando eletrônico 
nº 12/2015/CPPD, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Anexamos (anexo 02) os comprovantes do sorteio dos avaliadores dos 
docentes/requerentes de matrículas 279*** e 348****. Solicitamos acesso aos 
processos dos docentes/requerentes de matrículas 177**** e 
169**** para melhor averiguação dos fatos.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
As justificativas apresentadas pela Unidade corroboram o achado, uma vez que anexam 
os comprovantes do sorteio de dois avaliadores, posteriormente ao apontamento da 
auditoria.  
 
Ocorre que, a legislação obriga a CPPD de assegurar a publicidade dos procedimentos de 
seleção dos avaliadores. Para tanto, devem fazer constar no processo a comprovação 
destes atos, conforme preceitua as normas citadas no fato. 
 
Apesar terem sido fornecidos parte dos comprovantes solicitados, tal manifestação não 
tem condão de afastar a constatação, já que o descumprimento da Norma ainda 
persiste para dois avaliadores. 
 
Recomendação 001: 
Organizar os processos de RSC, com a comprovação do sorteio dos avaliadores, 
adotando os procedimentos/controles adequados, tais como: lista de verificação ou 
check-list. 
 
Recomendação 002: 
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Juntar nos processos apontados no fato a comprovação dos sorteios para composição 
da comissão especial do RSC. 
 
 
CONSTATAÇÃO 005:  
Ausência de tabelas de pontuações para a concessão de RSC preenchida pelos 
avaliadores. 
  
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
 
b) Fato: 
Analisando as documentações contidas nos 67 processos de RSC que foram 
selecionados na amostragem da ação, a equipe da auditoria interna observou que, em 
alguns processos, não constam as tabelas de pontuações para a concessão de RSC 
preenchida pelos avaliadores, prejudicando a análise do cumprimento das exigências 
normativas quanto ao valor máximo de 100 pontos para cada nível de RSC avaliado, 
aplicação dos pesos e pontuação máxima para cada diretriz, o atingimento de no 
mínimo 50 pontos de pontuação total e 25 pontos no nível de RSC pretendido, conforme 
exigências contidas no Art. 10 e 12 da Resolução nº 034/2014/CS/IFS, a seguir transcrita: 
  

Art. 10. Os critérios qualitativos e quantitativos para concessão do RSC, 
em seus diferentes níveis, bem como seus fatores de pontuação e 
valores máximos a atingir, são os descritos nos Anexos III, IV e V deste 
Regulamento. O sistema de pontuação é disciplinado da seguinte 
forma: 
I – O valor máximo que poderá ser atingido pelo candidato, em cada 
um dos níveis do RSC, é de 100 (cem) pontos, obtidos pelo somatório 
da pontuação nas diversas diretrizes do mesmo nível; 
II – Para cada diretriz, é estabelecida uma pontuação que poderá ser 
associada a um peso entre 1 (um) e 3 (três) e a pontuação máxima 
possível em Resolução nº 34/2014/CS Página 6 de 21 cada uma das 
diretrizes variará entre 5 (cinco) e 30 (trinta) pontos, conforme Anexo 
VI. 
III – A pontuação total de uma diretriz será o resultado do somatório 
dos pontos obtidos nos critérios correspondentes (subitens), sendo 
limitada ao valor máximo estipulado pela diretriz; 
IV – Para fins de cálculo da pontuação total do candidato, serão 
considerados os pontos obtidos em todo e qualquer critério (subitem) 
disponível para pontuação, sendo limitada ao valor máximo de 300 
(trezentos) pontos; 
V – A pontuação, em cada critério (subitem), é calculada por meio da 
multiplicação entre o fator de pontuação, quantidade de itens da 
unidade e o peso de mensuração adotado para esse critério, 
respeitando o valor máximo estipulado para a diretriz. 
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Art. 12. Para fazer jus à concessão do RSC, o docente deverá atingir 50 
(cinquenta) pontos, sendo que 25 (vinte e cinco) pontos deverão estar 
contemplados no nível de certificação pretendido. 
 

Desta forma, segue planilha com a relação dos processos que não foram apresentadas 
as tabelas de pontuações para a concessão de RSC, preenchida pelos avaliadores: 
 

Processo Matrícula Câmpus Inconsistências 

23290.00****/
2014-34 

186**** Aracaju Faltaram as tabelas do Avaliador G. 

23290.00****/
2014-47 

156**** Aracaju 
Não consta no processo o Termo de 

Apuração de Resultado da avaliadora A. 
G. M.; 

23290.00****/
2014-76 

306**** Aracaju 
Não consta no processo o Termo de 

Apuração de Resultado do avaliador J. C. 
B. F.; 

23290.00****/
2014-98 

119**** 
 

Aracaju 
As tabelas do avaliador J. C. S. não 

constam no processo. 

23290.00****/
2014-50 

101**** Aracaju 
Faltou a tabela do RSC-I do avaliador H. 

e Faltaram todas as tabelas da 
Avaliadora M. 

23290.00****/
2014-96 

155**** Aracaju 
Não consta no processo o Termo de 

Apuração de Resultado do avaliador G. 
S. S.; 

23290.00****/
2014-38 

 

197**** 
 

Aracaju 
Não consta no processo o Termo de 

Apuração de Resultado da avaliadora J. 
V. A.; 

23290.00****/
2014-91 

279*** Aracaju Faltaram as tabelas do Avaliador D. 

23290.00****/
2014-10 

279*** Aracaju 
As tabelas dos avaliadores J. G. B. S. R. e 

J. P. L. não constam no processo. 

23290.00****/
2014-34 

108**** Aracaju 
As tabelas da avaliadora M. A. F. F. não 

constam no processo. 

23290.00****/
2014-75 

279*** Aracaju Faltaram as tabelas do Avaliador J. 

23290.00****/
2014-86 

228**** Aracaju Faltaram as tabelas do Avaliador D. 

23290.00****/
2014-59 

117**** Aracaju Faltaram as tabelas da Avaliadora R. 

23290.00****/
2014-58 

135**** Aracaju 
As tabelas do avaliador P. G. S. não 

constam no processo. 

23290.00****/
2014-01 

182**** Aracaju 
Não consta no processo o Termo de 

Apuração de Resultado do avaliador G. 
S. S.; 

23290.00****/
2014-54 

211**** Aracaju 
As tabelas dos avaliadores S. S. e G. G. 

não constam no processo. 

23060.00****/
2014-88 

180**** Aracaju 
As tabelas dos avaliadores J. V. e V. L. 

não constam no processo. 

23060.00****/
2014-50 

773*** Estância 
As tabelas da avaliadora A. M. não 

constam no processo. 

23463.000***/ 271**** Estância As tabelas do avaliador P. C. L. não 
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2014-75 constam no processo. 

23464.000***/
2014-12 

191**** Glória 
As tabelas do avaliador D. S. não 

constam no processo. 

23464.000***/
2014-09 

193**** Glória 
As tabelas do avaliador A. C. L. O. não 

constam no processo. 

23462.000***/
2014-33 

196**** Itabaiana 
Faltaram as tabelas dos Avaliadores J. e 

A. 

23288.000***/
2014-14 

279**** Lagarto 
As tabelas do avaliador S. S. P. A. não 

constam no processo. 

23288.000***/
2014-12 

125**** Lagarto 
As tabelas do avaliador L. M. não 

constam no processo. 

23060.00****/
2014-30 

48*** 
São 

Cristóvão 
Não consta no processo a tabela do 

avaliador F. P. E.; 

23289.00****/
2014-57 

183**** 
São 

Cristóvão 
A tabela da RSC II (fl. 112/114) não foi 

preenchida pelo segundo avaliador. 

23289.00****/
2014-75 

188**** 
São 

Cristóvão 
Não constam no processo as tabelas do 

RSC I e II das avaliadoras T. V. e J. F.; 

23289.00****/
2014-46 

48*** 
São 

Cristóvão 
Não consta no processo as tabelas da 

avaliadora D. A. M. 

23289.00****/
2014-08 

49*** 
São 

Cristóvão 
Não consta no processo a tabela do 

avaliador de matrícula 279***; 

23289.00****/
2014-11 

53*** 
São 

Cristóvão 

Não consta no processo o 
preenchimento das tabelas do RSC I e II 

do avaliador W. J. e a tabela do 
avaliador J. P. S. J.; 

23289.00****/
2014-66 

110**** 
São 

Cristóvão 

Não consta no processo a tabela de 
pontuação do RSC III preenchida pelo 

quarto avaliador. 

23289.00****/
2014-41 

117**** 
São 

Cristóvão 
Não consta no processo as tabelas das 

avaliadoras A. T. e M. N. L. S. 

23289.00****/
2014-61 

48*** 
São 

Cristóvão 
Não consta no processo a tabela do 

avaliador externo M. M. M.; 

23289.00****/
2014-11 

48*** 
São 

Cristóvão 
Não consta no processo a tabela da 

avaliadora B. H.; 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados na instrução 
processual. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 08/2015/CPPD, encaminhado pelo memorando eletrônico 
nº 12/2015/CPPD, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Esclarecemos que conforme o item I, art. 16 do Capítulo V da Resolução nº 34/2014/CS 
verifica-se que dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis o referido pleito será concedido a 
partir da existência do deferimento de dois avaliadores componentes CERSC/IFS. Em 
seguida, concluído o prazo, faz-se o encaminhamento do processo a reitoria. Para 
cumprimento do prazo e evitar prejuízo ao docente/requerente, uma vez que o pleito já 
foi alcançado, desconsidera-se as demais tabelas e termos de apuração avaliativas 
extemporâneas.” 
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e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a alegação da CPPD de que conforme disposto no art. 16, inciso I, da 
Resolução nº 34/2014/CS é necessário apenas o deferimento de dois avaliadores da 
Comissão Especial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para que o pleito seja concedido, 
deve-se atentar para o que dispõe o art. 14 da mesma Resolução que dispõe sobre a 
composição da Comissão Especial, nestes termos:  

Art. 14. A Comissão será composta por quatro membros, sendo dois 
membros externos e dois internos, todos servidores da Carreira do 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. (grifou-se) 

 
Além disso, o art. 15 da norma interna dispõe sobre as atribuições da Comissão Especial 
e dentre outras traz a seguinte competência no seu inciso IV: 
 

Art. 15. Compete aos membros da Comissão Especial: 
(...) 
IV – emitir um parecer, que deverá de forma conclusiva ser favorável 
ou desfavorável à solicitação do docente, o qual será encaminhado à 
CPPD, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. (grifou-se) 

 

Desta forma, no entender desta equipe de auditoria, em momento algum a norma 
dispensou o parecer dos avaliadores que não o encaminharam dentro deste prazo, 
tendo em vista que os mesmos se comprometeram, inclusive mediante portaria, a 
realização desse mister, fazendo jus, para tanto, ao recebimento de Gratificação por 
Encargo de Curso e Concurso, nos termos do art. 18 da Resolução nº 34/2014/CS. 
 
Neste sentido, a Audint enxergou que a presença dos 4 (quatro) pareceres nos autos, 
será um excelente instrumento que assegurará a credibilidade, confiabilidade, lisura e 
transparência nos processos que avaliam o RSC. 
 
Neste toar a Auditoria Interna avaliou algumas normas de RSC de outros Institutos 
Federais, dentre elas a do Instituto Federal do Espírito Santo (Resolução nº 13/2014/CS), 
que trouxe nos seus dispositivos a possibilidade do voto de desempate, conforme 
dispõe o art. 9º, §6º c/c art. 11, §5º, nestes termos: 
 

Art. 9º O processo de avaliação da concessão do RSC será conduzido 
pela Comissão Especial, composta por 6 membros, sendo 4 membros 
efetivos e 2 membros suplentes. 
(...) 
§6º O membro suplente externo será convocado no caso de empate 
na avaliação realizada pelos membros titulares da Comissão especial. 
(grifou-se) 
 
Art. 11. Após o recebimento do processo caberá à CPPD providenciar a 
ciência do resultado ao interessado e o encaminhamento para 
prosseguimento dos trâmites administrativos. 
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(...) 
§5º Em caso de empate no resultado da análise inicial, ou da análise 
pós primeiro recurso, ou da análise pós segundo recurso, a CPPD 
acionará o suplente externo da Comissão Especial correspondente, 
que procederá à avaliação e decidirá pelo deferimento ou não. 
(grifou-se) 

 
Desta feita, a Audint sugere a reformulação da norma interna, deixando expressamente 
normatizado a necessidade da presença dos pareceres de todos os avaliadores (sejam 
eles titulares ou suplentes), avaliarem a possibilidade de inserir critérios de desempate 
(quando ocorrer), bem como a possibilidade de uma prorrogação do prazo de avaliação 
ou substituição do avaliador, quando devidamente justificada a impossibilidade de 
cumprir a atribuição anteriormente aceita. 
 
Ademais, conforme apontado no fato e não esclarecido pela CPPD, foi constatada a 
ausência de algumas tabelas de RSC (I, II ou III) preenchidas pelos avaliadores, embora 
solicitada pelo docente requerente com apresentação de documentação 
comprobatória, não constam no processo. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas foram satisfatórias em parte, mas não 
tiveram o condão de afastar a constatação, permanecendo nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: (Reitoria) 
Reformular a Resolução nº 34/2014/CS/IFS inserindo a necessidade da presença dos 
pareceres de todos os avaliadores (sejam eles titulares ou suplentes), a possibilidade de 
inserir os critérios de desempate (quando ocorrer), bem como a possibilidade de uma 
prorrogação do prazo de avaliação ou substituição do avaliador. 
 
Recomendação 002: 
Organizar os processos, com a presença de todas as tabelas de RSC preenchidas pelos 
avaliadores que foram comprovadas pelo docente requerente, adotando os 
procedimentos/controles adequados, tais como: lista de verificação ou check-list. 
 
 
CONSTATAÇÃO 006:  
Inconsistências nas análises dos avaliadores quanto ao cumprimento das exigências 
normativas. 
 
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS; 
Manual de Orientações ao Avaliador do CPRSC/MEC. 
  
b) Fato: 
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Analisando as documentações contidas nos 67 processos de RSC que foram 
selecionados na amostragem da ação, a equipe da auditoria interna observou que, a 
grande maioria, apresentou inconsistências nas análises dos avaliadores quanto ao 
cumprimento das exigências normativas, uma vez que aceitaram documentos que não 
se enquadravam no rol do Art. 9º da Resolução nº 34/2014/CS/IFS, como horário escolar 
para comprovar atividade docente ao invés de declaração da Instituição de ensino, 
desconsideraram os documentos apresentados para o RSC diverso ao do pretendido, 
aceitaram documento que não comprovou a 2ª Pós-graduação, pois não foi apresentada 
a 1ª Pós-graduação, descumpriram a quantidade máxima de unidades e desrespeito ao 
limite da diretriz gerando equívoco quando do somatório, aceitaram o mesmo 
documento para dois critérios/subitem distintos, aceitaram documento que não 
comprovou a aprovação em concurso público, entre outras, descumprindo assim as 
exigências contidas no Art. 9º e 10 da Resolução nº 034/2014/CS/IFS, a seguir transcrita: 
  

Art. 9º Os critérios do RSC I, RSC II e RSC III, pontuação e o respectivo 
peso estão definidos nos Anexos II, III, IV e V desta Resolução. Para 
efeitos de comprovação, serão considerados os documentos válidos: 
I – os emitidos por meio do SIAPNET; 
II – portarias publicadas nos boletins de serviço do IFS; 
III – registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou contrato 
de trabalho; 
IV – diplomas ou certificados registrados na instituição de ensino, no 
caso de graduações e pós-graduações; 
V – ata de defesa ou declaração emitida pela instituição de ensino, no 
caso de graduações e pós-graduações; 
VI – documentos emitidos com certificação digital; 
VII – certificado de congresso, curso, evento, seminário, mesa-redonda 
ou similares e outros programas; 
VIII – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente 
recolhida; 
IX – memorial firmado pelo docente e duas testemunhas sem 
impedimentos legais, no caso previsto pelo parágrafo único do Art. 8º 
deste Regulamento; 
X – declaração emitida pela autoridade competente quanto à 
participação em bancas de seleção de servidores temporários, 
substitutos ou do quadro permanente e em bancas acadêmicas; 
XI – declaração emitida por pessoa jurídica; 
XII – comprovante de apresentação de obras e artigos publicados em 
revistas, periódicos e similares; 
XIII – diploma de tese e dissertação diferentes daquelas apresentadas 
para cumprir as exigências obrigatórias de titulação para o nível 
pretendido; 
XIV – registro fotográfico, audiovisual ou escrito de atividades não 
constantes nos incisos anteriores deste artigo. 
 
Art. 10. Os critérios qualitativos e quantitativos para concessão do RSC, 
em seus diferentes níveis, bem como seus fatores de pontuação e 
valores máximos a atingir, são os descritos nos Anexos III, IV e V deste 
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Regulamento. O sistema de pontuação é disciplinado da seguinte 
forma: 
I – O valor máximo que poderá ser atingido pelo candidato, em cada 
um dos níveis do RSC, é de 100 (cem) pontos, obtidos pelo somatório 
da pontuação nas diversas diretrizes do mesmo nível; 
II – Para cada diretriz, é estabelecida uma pontuação que poderá ser 
associada a um peso entre 1 (um) e 3 (três) e a pontuação máxima 
possível em Resolução nº 34/2014/CS Página 6 de 21 cada uma das 
diretrizes variará entre 5 (cinco) e 30 (trinta) pontos, conforme Anexo 
VI. 
III – A pontuação total de uma diretriz será o resultado do somatório 
dos pontos obtidos nos critérios correspondentes (subitens), sendo 
limitada ao valor máximo estipulado pela diretriz; 
IV – Para fins de cálculo da pontuação total do candidato, serão 
considerados os pontos obtidos em todo e qualquer critério (subitem) 
disponível para pontuação, sendo limitada ao valor máximo de 300 
(trezentos) pontos; 
V – A pontuação, em cada critério (subitem), é calculada por meio da 
multiplicação entre o fator de pontuação, quantidade de itens da 
unidade e o peso de mensuração adotado para esse critério, 
respeitando o valor máximo estipulado para a diretriz. 
 

Desta forma, segue planilha com a relação dos processos com a discriminação das 
inconsistências nas análises dos avaliadores quanto ao cumprimento das exigências 
normativas: 
 

Processo Matrícula Câmpus Inconsistências 

23290.00****/
2014-96 

155**** Aracaju 
Págs. 95; 109; 123 (Aceitaram o horário 
escolar como documento comprobatório 
de atividade docente). 

23290.00****/
2014-01 

182**** Aracaju 
Págs. 121 e 134 (Aceitaram o horário 
escolar como documento comprobatório 
de atividade docente). 

23290.00****/
2014-34 

186**** Aracaju 

Págs. 90, 103 e 117 (Aceitaram o horário 
escolar como documento comprobatório 
de atividade docente); Págs. 99, 113 e 126 
(Aceitaram documento que não 
comprovou a aprovação em concurso 
público) 

23290.00****/
2014-98 

119**** Aracaju 

Pág.62 (Considerou documento sem 
comprovação dos semestres);  
Pág.63 (Considerou Grupo de trabalho e 
Sindicância nas diretrizes incorretas) 
Págs. 22 e 63 (Considerou o bimestre sem 
comprovação) 
Págs. 23 e 63 (Considerou membro do 
CPPD como RSC-II V/18) 
Págs.25 e 66 (Considerou documento sem 
comprovação de bimestres) 
Págs.25 e 66 (Considerou processo 
seletivo simplificado em RSC-III II/15 ) 
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Págs. 28,67 e 95(Considerou comissão em 
item incompatível, RSC-III IV/28 -> RSC-III 
IV/31) 
Págs.30 e 68 (Considerou comissão em 
item incompatível, RSC-III V/34 -> RSC-II 
V/17) 
Págs.32 a 34 (Não avaliou declarações de 
participação em bancas examinadoras)  
Págs.87 a 92 (Deixou de avaliar 
documentos para os RSCs I e II) 

23290.00****/
2014-50 

101**** Aracaju 

Págs. 45 e 59 (Aceitaram o horário escolar 
como documento comprobatório de 
atividade docente); Págs. 42 e 64 
(Aceitaram documento que não 
comprovou a 2ª Pós, pois não apresentou 
a 1ª) 

23290.00****/
2014-19 

124**** Aracaju 
Pág. 103 (descumpriu a quantidade 
máxima de unidades por subitem); 

23290.00****/
2014-40 

255**** Aracaju 

Págs. 152, 165, 184 e 197, consideraram 
os documentos apresentados nas fls. 08 a 
10 entretanto, os documentos não tratam 
de órgãos consultivos e propositivos; 
Págs. 154; 167; 186 e 199 (o documento 
apresentado não atesta a quantidade de 
semestre); 
Págs. 146; 159; 173, 191 (Aceitaram o 
horário escolar como documento 
comprobatório de atividade docente).    

23290.00****/
2014-04 

269**** Aracaju 
Págs.72 e 74 (No RSC-I ele somou 77 
pontos mas o total é 47 pontos) 
Págs. 32 e 33 (Não avaliou RSC-III II/12) 

23290.00****/
2014-38 

197**** Aracaju 

Págs. 197; 200; 207 (Descumprimento da 
quantidade máxima de unidades 
permitidas para o critérios 2 e 4 da diretriz 
I do RSC-1; critério 1 e 3 da diretriz I do 
RSC-2; critério 43 diretriz VI do RSC-3); 
Págs. 197; 210 (Consideraram os 
documentos de fl. 07-11, que não 
correspondem ao quantitativo de 
semestres declarados pelo docente, para 
o item 2, da diretriz I do RSC-1);  
Pág. 205 (aplicou pontuação em critério 
diverso do solicitado pelo docente. Este 
solicitou o critério 30 e aquele aplicou 
pontuação no critério 28 do RSC-3. 
Mesma situação se deu entre os critérios 
39 (solicitado) e 36 (pontuado) (fl. 206). 

23290.00****/
2014-91 

279*** Aracaju 
Págs.  55 e 76 (Aceitaram o horário escolar 
como documento comprobatório de 
atividade docente) 

23290.00****/
2014-10 

279*** Aracaju 
Págs. 3,12 a 16, 45 e 59 (Considerou 
experiências em atuação no ensino sem a 
devida comprovação) 
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23290.00****/
2014-34 

108**** Aracaju 

Págs.77, 92 e 104 (No RSC-I III/12, 
consideraram documentos sem 
comprovação de semestres)  
Págs.81 (No RSC-II IV/17, avaliadora 
considerou 3 semestres ao invés de 8) 
Págs.95 e 108 (Pontuaram no item RSC-I 
VI/19 sem o docente ter anexado 
comprovante) 

23290.00****/
2014-31 

122**** Aracaju 

Págs. 158 e 171 (Pontuou RSC-I III/12 
mesmo sem a não comprovação com 
documento aceito pelo o rol) 
Pág.161 (No RSC-II III/11 o avaliador só 
considerou 1 semestre ao invés de 5) 
Pág.139 e 167 (Avaliador pontuou 
documento no RSC-III V-39 que não condiz 
com o item) 
Págs. 186 a 191 (Não avaliou documentos 
do RSC-I nem RSC-II) 

23290.00****/
2014-75 

279*** Aracaju 

Págs. 78 (descumpriu a quantidade 
máxima de unidades); Págs. 78, 92 e 106 
(Aceitaram o horário escolar como 
documento comprobatório de atividade 
docente) 

23290.00****/
2014-12 

279*** Aracaju 

Págs. 91, 104 e 130 (descumpriu a 
quantidade máxima de unidades); Págs. 
91, 104, 120/123 e 127 (Aceitaram o 
horário escolar como documento 
comprobatório de atividade docente) 

23290.00****/
2014-86 

228**** Aracaju 

Págs. 171, 174 e 199 (Aceitaram o horário 
escolar como documento comprobatório 
de atividade docente e de orientação); 
Págs. 185 a 190 (desconsiderou os 
documentos apresentados para o RSCI e 
RSC-II) 

23290.00****/
2014-59 

117**** Aracaju 
Págs. 66 e 93 (Aceitaram o horário escolar 
como documento comprobatório de 
atividade docente) 

23290.00****/
2014-19 

194**** Aracaju 

Págs. 49, 63, 76 e 90 (Pontuaram mesmo 
sem a não comprovação com documento 
aceito pelo o rol) 
Págs. 51 a 56,65, 69 e 70 (Não avaliou 
RSC-I VII-41, documentos do RSC-II e os 
itens da diretriz II do RSC-III) 

23290.00****/
2014-93 

279*** Aracaju 

Págs. 98; 125 e 139 (consideraram o 
documento de fl. 16 como participação 
em comissão, mas se trata de fiscalização 
de contrato); 
Págs. 101; 115; 128 e 142 (consideraram 
os documentos de fls. 36-38, contudo os 
mesmos não deixam claro que o período 
das portarias foi de no mínimo 01(um) 
semestre). 

23290.00****/ 143**** Aracaju Pág. 47 (No RSC-I, subitem 8, 
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2014-04 consideraram quantidade 06 onde o 
limitador de quantidade era 5); 
Págs. 47, 61 e 75 (No RSC-I, subitem 13, 
consideraram os horários como 
comprovação de aulas ministradas); 
Pág. 52 (No RSC-II, 28, pontuou em item 
não solicitado pelo docente e sem 
comprovação) 
Pág. 70 (No RSC-III, 39, pontuou 5 
quantidades, sendo que uma não restou 
comprovada) 

23290.00****/
2014-54 

211**** Aracaju 

Pág.82 (Pontuou 10 pontos a mais no RSC-
I I/4 e pontuou mesmo sem a não 
comprovação com documento aceito pelo 
o rol) 
Págs.101-106 (Não avaliou RSC-I e II) 

23060.00****/
2014-88 

180**** Aracaju 
Págs. 28 e 29 (Pontuou 3 projetos de 
reformulação no RSC-III IV/33 mas 
docente apresentou 2 portarias) 

23290.00****/
2014-56 

279*** Aracaju 

Pág.24 (Pontuou RSC-I III/12 mesmo sem a 
não comprovação com documento). 
Págs. 28,40,53 e 67 (Consideraram 
portaria de comissão como grupo de 
trabalho) 
Pág.64 (Não considerou exercício de 
magistério RSC-I I/2 nem experiência 
profissional) 

23290.00****/
2014-13 

269**** Aracaju 

Págs. 10, 41, 54, 61 e 81 (Consideraram 5 
semestres e não 4, conforme declaração) 
Págs. 23,24 e 50 (Não considerou os mini-
cursos) 
Págs. 11, 48 e 61 (Consideraram 
certificado de publicação de trabalho que 
não foi em evento internacional) 

23290.00****/
2014-49 

177**** Aracaju 

Págs. 69; 79; 92 e 105 (Aceitaram o 
horário escolar como documento 
comprobatório de atividade docente); 
Págs.  71; 81; 94 e 107 (aceitaram o 
documento de fl. 23 como elaboração de 
prova de concurso público, quando se 
trata de processo seletivo, logo mais 
compatível com o critério 42 da diretriz VII 
do RSC-1); 
Pág. 89 (aplicou pontuação em critério 
diverso do solicitado pelo docente. Este 
solicitou o critério 57 e aquele aplicou 
pontuação no critério 58 do RSC-3); 
Pág. 105 (aplicou pontuação em critério 
diverso do solicitado pelo docente. Este 
solicitou o critério 17 e aquele aplicou 
pontuação no critério 10 do RSC-1). 

23290.00****/
2014-82 

279*** Aracaju 
Págs. 60 a 65 (Não corresponde a 
avaliação do docente. Deve ser de outro 
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avaliado. Não fazem parte desse 
processo.) 
Págs. 71 a 73 (O anexo do RSC-II se 
encontra sem pontuação, contudo no 
totalizador à pág. 67 possui 42,5 pontos 
no RSC-II). 

23463.000***/
2014-64 

215*** Estância 

Págs. 135, 139, 181 (Considerou banca 
examinadora no RSC-III II/10 ao invés de 
RSC-I VI/42) 
Págs. 136, 151, 177 (Considerou 
certificado apresentado sem comprovação 
da quantidade de semestres no RSC-II IV-
12) 
Pág. 155 (Não pontuou participação em 
grupo de pesquisa RSC-III IV/28) 
Págs. 148 e 162 (Só considerou 
participação em 1 comissão RSC-I IV/24) 
Págs. 170 (Não considerou aprovação em 
concurso público RSC-III VI/54) 
Pág. 177 (Considerou no RSC III IV/12 
certificado sem comprovação da 
quantidade de semestres) 

23290.00****/
2014-87 

186**** Estância 

Pág. 42 (Deferiu RSC mesmo o docente 
pontuando menos de 25% no RSC 
pretendido) 
Págs.55 e 56 (Avaliou vários documentos 
como sendo do sendo do RSC-I ao invés 
do RSC-III, com a justificativa de que as 
atividades foram realizadas antes da 
posse no IFS) 
Págs. 78 e 91 (Consideraram evento em 
que artigo foi publicado mesmo não 
possui qualis) 

23060.00****/
2014-50 

773*** Estância 
Pág. 70 (Só levou em conta 1 semestre, 
quando deveria ser 4, como participação 
no Colégio de Dirigentes) 

23463.000***/
2014-75 

271**** Estância 

Págs.58, 71 e 85 (Levaram em 
consideração experiência no IFS indo de 
encontro com a diretriz I do RSC-I) 
Págs. 65, 67 e 68 (Deixou de considerar 
projetos do PIBIC, mini-cursos 
ministrados, aprovação em concurso e 
produção acadêmica) 

23464.000***/
2014-01 

163**** Glória 
Págs. 114 a 119 (desconsiderou os itens 
05, 06, 39, 41, 43 e 48 referentes ao RSC-
III) 

23462.000***/
2014-17 

269**** Itabaiana 
Págs. 39, 53, 72 e 80 (Aceitaram atividade 
que não se enquadra no RSCII subitem 16 
e 17, mas no subitem 42 do RSCI) 

23462.000***/
2014-33 

196**** Itabaiana 

Págs. 60 a 65 e 76 a 81 (Aceitaram na 
íntegra os documentos para o RSC-III, 
sendo que alguns documentos eram mais 
compatíveis com o RSC I e II) 
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23462.000***/
2014-11 

128**** Itabaiana 

Págs. 101, 103 e 106 (subitem 02, 04 e 41, 
29, descumprimento da quantidade 
máxima de unidades) Pág. 111 (equívoco 
na quantidade, colocou 1 ao invés de 6) 

23288.00****/
2014-51 

193**** Lagarto 

Pág. 99, 127, 132 (ultrapassou a 
quantidade máxima por unidade); 
Pág. 92, 103, 117, 132 (consideraram a 
carta de horário do professor como 
comprovação em descumprimento ao art. 
9º da Resolução CS 34/2014) 

23288.000***/
2014-80 

206**** Lagarto 

Pág. 84 a 89 (Não considerou a 
documentação apresentada para o RSCI e 
RSCII, para avaliação do docente.) 
 

23288.000***/
2014-12 

125**** Lagarto 
Pág. 179 a 184 (desconsiderou os 
documentos apresentados para o RSC-I, 
RSC-II) 

23288.000***/
2014-17 

169**** Lagarto 

Pág. 41 (Considerou a quantidade maior 
que a máxima permitida no RSC-I, 02) 
Pág. 46 (Não considerou o item 27 do RSC-
II) 
Pág. 69 (Considerou a quantidade 2 
quando o docente comprovou ter acima 
da quantidade máxima permitida no RSCI, 
02) 

23060.00****/
2014-69 

105**** Reitoria 

Págs. 86 a 88 (desconsiderou os 
documentos apresentados para o RSC-I); 
Págs. 92 a 100 (desconsiderou os subitens 
8, 9, 12, 15, 24, 39, 40, 44, 54, 56 e 59); 
Págs. 101 a 102 (equívoco no somatório 
do RSC-I, ou seja, o total correto seria 46 
ao invés 53,5); Págs. 112 e 113 (subitem 
12 -descumprimento da quantidade 
máxima de unidades e desrespeito ao 
limite da diretriz gerando equivoco 
quando do somatório) 

23060.00****/
2014-30 

48*** São Cristóvão 

Todos os avaliadores pontuaram o RSC I 
VI-34 (fls. 26, 37 e 50) RSC II V-18  (fls. 32, 
40 e 53), entretanto os documentos não 
comprovam a duração em que o servidor 
ocupou o cargo. 

23289.00****/
2014-57 

183**** São Cristóvão 

Docs. de fls. 26/44 (atendem aos 
requisitos da RSC II, e vinculados pelo 
docente no Relatório Descritivo das 
Atividades Desenvolvidas de fls. 02/03, 
mesmo assim o segundo avaliador não 
pontuou em sua tabela de fl. 112/114); 
Apesar da quantidade máxima de Itens 
estabelecida pelo Item 17, da Diretriz III, 
do Anexo III, da Resolução nº 34/2014/CS 
ser 05, os 3º e 4º avaliadores 
consideraram 06 em suas tabelas de fls. 
123 e 137, respectivamente; 
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Docs. de fls. 31/32 (comprovam que o 
docente participou como coordenador de 
02 eventos, nos termos do Item 26, da 
Diretriz VI, do Anexo IV, da Resolução nº 
34/2014/CS, porém, o 4º avaliador 
pontuou como se tivesse participado em 
04 eventos, em sua tabela de fl. 142. 

23289.00****/
2014-46 

48*** São Cristóvão 

Docs. de fls. 31/35 não comprovaram que 
o docente atuou no cargo de direção pelo 
tempo mínimo exigido no Item 35, da 
Diretriz VI, do Anexo III, da Resolução nº 
34/2014/CS, entretanto, o 1º avaliador 
pontuou com 08 pontos (fl. 60), o 2º 
avaliador pontuou com 10 pontos (fl. 73) e 
o 3º avaliador pontuou com 08 pontos (fl. 
87); 
Apesar de o docente não ter comprovado 
que o Certificado de fl. 27 era da 2ª 
Graduação, o 1º, 2º e 3º avaliadores 
pontuaram no Item 43, da Diretriz VIII, do 
Anexo III, da Resolução nº 34/2014/CS, 
em suas tabelas de fl. 61, 74 e 88, 
respectivamente; 
Docs. de fls. 44/46 não atendem aos 
requisitos do Item 12, da Diretriz IV, do 
Anexo IV da Resolução nº 34/2014/CS, 
contudo, o 2º avaliador pontuou em sua 
tabela de fl. 76; 
Apesar de os docs. de fls. 04/07 não 
atenderem aos requisitos do Item 26, da 
Diretriz VI, do Anexo IV da Resolução nº 
34/2014/CS, o 1º, 2º e 3º avaliadores 
pontuaram com 6, 8 e 6 pontos 
respectivamente, em suas tabelas de fls. 
64, 78 e 91. Compatível com o Item 27, da 
Diretriz VI, do Anexo IV da Resolução nº 
34/2014/CS, e o primeiro avaliador 
pontuou um dos docs. nesse Item. 

23289.00****/
2014-11 

48*** São Cristóvão 

Dosc. de fls. 04 e 07 não atende aos 
requisitos exisgidos no Item 05, da Diretriz 
II, do Anexo III da Resolução nº 
34/2014/CS, mesmo assim foram 
pontuados pelos 2º e 4º avaliadores, 
conforme tabelas de fls. 76 e 100. E um 
dos dois foi pontuado pelo terceiro 
avaliador, conforme tabela de fl. 89; 
Apesar de o servidor não ter indicado em 
sua tabela (fl. 02) e anexado 
documentação referente ao Item 02, da 
Diretriz I, e Item 06, da Diretriz II, ambos 
do Anexo III, o 4º avaliador concedeu 30 e 
2,5 pontos, respectivamente, sem 
qualquer justificativa, conforme tabela de 
fl. 100; 
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Apesar de o servidor não ter indicado em 
sua tabela (fl. 03) e anexado 
documentação referente aos Itens 09, 10 
e 11, da Diretriz III, Item 13, da Diretriz IV, 
Itens 16, 17 e 18, da Diretriz V, Item 31, da 
Diretriz VII e Item 28, da Diretriz VI, todos 
do Anexo IV, o 4º avaliador concedeu 15, 
15, 12, 06, 08, 06, 20 e 7,5 pontos, e o 
terceiro concedeu 10 pontos, 
respectivamente, sem qualquer 
justificativa, conforme tabelas de fls. 96 e 
103/105; Doc. de fl. 21 não comprova a 
“Participação em outras comissões 
internas ou externas” do servidor, exigida 
pelo Item 24, da Diretriz IV, do Anexo III 
da Resolução nº 34/2014/CS, porém, foi 
pontuado pelos 1º, 2º e 3º avaliadores, 
conforme tabelas de fls. 60, 77 e 91, 
respectivamente. 
Docs. de fls. 23/26 não atendem aos 
requisitos do Item 35, da Diretriz VI, do 
Anexo III da Resolução nº 34/2014/CS, 
porém, foram pontuados pelos 1º, 2º e 3º 
avaliadores, conforme tabelas de fls. 60, 
77 e 91, respectivamente. 
O doc. de fl. 27 atende aos requisitos 
determinados pelo Item 43, da Diretriz 
VIII, do Anexo III, da Resolução nº 
34/2014/CS, porém, não foi pontuado 
pelo 4º avaliador, conforme tabela de fl. 
102. 
Docs. de fls. 33/35 não comprovam que o 
servidor desempenhou a função de 
Coordenador durante pelo menos um 
semestre em cada caso, período esse 
exigido pelo Item 12, da Diretriz IV, do 
Anexo IV, da Resolução nº 34/2014/CS, 
porém, foram pontuadas pelos 1º, 2º e 4º 
avaliadores, conforme tabelas de fls. 63, 
94 e 103. 

23289.00****/
2014-11 

53*** São Cristóvão 

O avaliador 2 considerou o RSC I VII-43 (fl. 
61) entretanto, não comprova a 2ª 
graduação. 
Os avaliadores 1 e 2 consideraram todos 
os documentos do RSC II V-17 (fls. 49 e 63) 

23289.00****/
2014-66 

110**** São Cristóvão 

Docs. de fls. 19 e 21 não apresentam os 
requisitos referentes ao Item 05, da 
Diretriz II, do Anexo III da Resolução nº 
34/2014/CS, contudo, os 1º e 2º 
avaliadores pontuaram um dos dois em 
sua tabela de fl. 143 e 157, 
respectivamente. E o quarto avaliador 
pontuou ambos documentos em sua 
tabela de fl. 188.O último é compatível 
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com o Item 27, da Diretriz VI, do Anexo IV, 
da Resolução nº 34/2014/CS. 
Docs. de fls. 49/50 não atendem aos 
requisitos estabelecidos pelo Item 24, da 
Diretriz V, do Anexo IV, da Resolução nº 
34/2014/CS, mesmo assim foram 
pontuados pelo 1º, 2º e 4º avaliadores, 
em suas tabelas de fls. 148, 162 e 193; 
Doc. de fl. 39 não atende aos requisitos 
estabelecidos pelo Item 10, da Diretriz III, 
do Anexo IV, da Resolução nº 34/2014/CS, 
mas foi pontuado pelos 2º e 3º 
avaliadores nas tabelas de fls. 160 e 191. 
Compatível com o Item 11, da Diretriz III, 
do Anexo IV, da Resolução nº 34/2014/CS. 
Doc. de fl. 98 não atende aos requisitos 
estabelecidos pelo Item 17, da Diretriz II, 
do Anexo V, da Resolução nº 34/2014/CS, 
mesmo assim foi pontuado pelo 1º e 2º 
avaliadores, em suas tabelas de fls. 150 e 
164. Compatível com o Item 08, da 
Diretriz II, do Anexo III, da Resolução nº 
34/2014/CS. 

23289.00****/
2014-41 

117**** São Cristóvão 

Apesar de terem sido pontuados pelos 
dois avaliadores (fls. 50 e 64), os docs. de 
fl. 11/13 não comprovam os requisitos 
exigidos pelo Item 24, da Diretriz V, do 
Anexo IV, da Resolução nº 34/2014/CS. 
Compatível com o Item 24, da Diretriz IV, 
do Anexo III da Resolução nº 34/2014/CS; 
Apesar de ter sido pontuado pelos dois 
avaliadores (docs. de fls. 52 e 66), o doc. 
de fl. 23 não atende aos requisito exigido 
pelo Item 20, da Diretriz II, do Anexo V da 
Resolução nº 34/2014/CS. Compatível 
com o Item 24, da Diretriz IV, do Anexo III 
da Resolução nº 34/2014/CS; 
Docs. de fls. 55/56 terem sido 
considerados dois documentos válidos a 
pontuar no Item 59, da Diretriz VI, do 
Anexo V da Resolução nº 34/2014/CS, 
pelos dois avaliadores (fls. 59 e 69), 
somente um poderia pontuar, já que a 
unidade é “TRABALHO” e não evento, e 
ambos possuem o mesmo trabalho. 

 
c) Causas: 
Equívoco dos avaliadores quanto ao atendimento dos critérios contidos na Norma para 
a concessão do RSC. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
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Por meio do Memorando nº 08/2015/CPPD, encaminhado pelo memorando eletrônico 
nº 12/2015/CPPD, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Segundo o art. 15 da Resolução nº 034/2014/CS compete aos membros da CERSC/IFS a 
avaliação dos documentos comprobatórios dos requerentes. A Comissão Especial é 
soberana para indeferir ou deferir a solicitação, portanto ratificado pelo art. 6º, item II 
da Resolução nº 69/2014/CS compete a CPPD organizar e conduzir o processo para 
concessão do RSC.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a manifestação apresentada pela Unidade ser satisfatória em parte, não 
afastou a constatação já que não apresentou uma solução para os problemas do 
achado. 
 
Conforme art. 15º, item I, da Resolução n° 34/2014/CS/IFS, é competência da Comissão 
Especial analisar o relatório descritivo e sua respectiva documentação comprobatória, 
em consonância com as normas definidas. Ainda de acordo com o art.15º, item III da 
referida Resolução, compete à Comissão Especial solicitar ao candidato mais 
informações ou documentação, em caso de dúvidas. 
 
Ocorre que, de acordo com os achados de auditoria, as CERSC/IFS não têm cumprido 
com o que é de sua competência concernente a uma avaliação criteriosa baseadas nos 
normativos. 
 
Embora a CPPD informe que a responsabilidade pela avaliação dos documentos é de 
competência da Comissão Especial, o art. 19 da Resolução nº 34/2014/CS indica que 
compete a Comissão Permanente a análise prévia dos pedidos em que haja necessidade 
da compatibilização de nomenclatura das ações desenvolvidas com os subitens das 
diretrizes, nestes termos: 
 

Art. 19. Caberá a CPPD analisar previamente os pedidos em que haja 
necessidade da compatibilização de nomenclatura das ações 
desenvolvidas com os subitens das diretrizes. 

 
Ou seja, no caso de dúvidas das atividades desenvolvidas pelos docentes/requerentes e 
dos avaliadores sobre o correto enquadramento dos documentos apresentados, 
compete a CPPD solucioná-las. 
 
Impende ressaltar que algumas inconsistências apontadas no fato poderiam ser 
sanadas, caso a norma interna possuísse meios que permitissem aos avaliadores dirimir 
possíveis dúvidas acerca dos documentos constantes do Relatório Descritivo, a exemplo 
de glossário, manual, cartilha com perguntas e respostas etc. 
 
Recomendação 001: (Reitoria) 
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Reformular a Resolução nº 34/2014/CS/IFS inserindo mecanismos que possibilitem a 
redução do subjetivismo, quanto aos critérios/subitens estipulados nas diretrizes de 
cada RSC, tais como: glossário, manual, cartilha com perguntas e respostas etc. 
 
Recomendação 002: 
Criar um canal de comunicação da CPPD para dirimir possíveis dúvidas dos 
docentes/requerente e avaliadores, quanto à compatibilização de nomenclatura das 
ações desenvolvidas com os subitens/critérios das diretrizes, dando ampla divulgação da 
sua existência. 
 
 
CONSTATAÇÃO 007:  
Inobservância dos procedimentos legais e formais para concessões de RSC, gerando 
pagamentos indevidos. 
 
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
 
b) Fato: 
Analisando as documentações contidas nos 67 processos de RSC que foram 
selecionados na amostragem da ação, a equipe da auditoria interna verificou a 
inobservância dos procedimentos legais e formais para as concessões de 
Reconhecimento de Saberes e Competências aos Docentes do IFS gerando pagamentos 
indevidos, uma vez que com as correções necessárias, a pontuação mínima no RSC 
pretendido (25 pontos) ou a total (50 pontos) não seria alcançada, gerando o 
indeferimento da solicitação, conforme demonstrado a seguir: 
 

I) Processo 23462.000***/2014-17 
 

Processo Matrícula Câmpus RSC 
Pontuação 

informada pelo 
candidato 

Pontuação obtida 
após avaliação 

1º 2º 3º 4º 

23462.000***/
2014-17 

269**** Itabaiana 
RSC-I 31 31 31 31 31 

RSC-II 34 25 25 25 33,5 

 
A documentação apresentada para o RSC-II, mormente para pontuar na Diretriz V – 
Subitem 16 e 17 – Banca Examinadora para realização de exame de proficiência, não se 
aplica ao RSC pretendido, por não se enquadrar como participação em comissões 
técnico pedagógicas. 
 
Cumpre registrar que a Diretriz V, trata-se de participação no desenvolvimento de 
projetos e/ou práticas pedagógicas de reconhecida relevância e os subitens/critérios 16 
e 17, nela contidos, referem-se à participação como coordenador/colaborador/membro 
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de comissões técnico pedagógicas, não possuindo qualquer relação com as Banca 
Examinadora para realização de exame de proficiência. 
 
Ademais, um dos avaliadores, de matrícula 135****, registrou nos autos do processo, às 
fls. 31, via e-mail a necessidade do docente, candidato ao RSC, de enviar de forma digital 
para o seu email outro documento que possa completar os 25 pontos, para que a 
avaliação fosse deferida, pois na sua análise ele teria atingindo 24 pontos não 
alcançando o mínimo necessário, todavia, tal documento, não consta nos autos do 
processo. Segue o teor do e-mail: 
 

Caro A.,  
Estou avaliando o seu processo de RSC e fui orientado pela CPPD a 
entrar em contato com você. Conforme avaliação você atingiu 24 
pontos, porque os documentos das bancas de proficiência não foi 
entendido como comissão técnico pedagógica. 
Você pode, se desejar, enviar de forma digital para este email outro 
documento que possa completar os 25 pontos necessários para sua 
avaliação ser deferida.  

 
Desta forma, a documentação apresentada para o RSC-II, Diretriz V – Subitem 16 e 17, 
referente a Banca Examinadora para realização de exame de proficiência se enquadra 
no RSC-I, Diretriz VII (Participações em processos seletivos, em bancas de avaliação 
acadêmica e/ou de concursos), Subitem 42 (Outras bancas), resultando na pontuação 
final do candidato, conforme quadro a seguir: 
 

Processo Matrícula Câmpus RSC 
Pontuação 

informada pelo 
candidato 

Pontuação real 
comprovada nos 

autos  

23462.000***/
2014-17 

269**** Itabaiana 
RSC-I 31 34 

RSC-II 34 24 

 
Sendo assim, por não ter alcançado a pontuação mínima exigida para o RSC pretendido, 
qual seja, 25 pontos no RSC-II, e mesmo assim ter havido o deferimento, se configurou a 
inobservância dos procedimentos legais e formais para concessão do RSC, gerando 
pagamentos indevidos. Assim determina o Art. 10 da Resolução nº 034/2014/CS/IFS, a 
seguir transcrita: 
  

Art. 12. Para fazer jus à concessão do RSC, o docente deverá atingir 50 
(cinquenta) pontos, sendo que 25 (vinte e cinco) pontos deverão estar 
contemplados no nível de certificação pretendido. (negritou-se) 

 

II) Processo 23290.00****/2014-87 
 

Processo Matrícula Câmpus RSC 
Pontuação 

informada pelo 
candidato 

Pontuação obtida após 
avaliação 

1º 2º 3º 4º 

23290.00**** 186**** Estância RSC-I 30 30 30 30 30 
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/2014-87 RSC-II - - - - - 

RSC-III 28,5 21 10,5 28,5 28,5 

 

Um dos documentos apresentados para o RSC-III, sinalizado para pontuar na Diretriz II – 
Subitem 06 – Artigo publicado em periódico ou anais de eventos com Qualis, não se 
aplica à diretriz/item pretendido, já que não se pode comprovar a classificação Qualis do 
evento em que o trabalho foi apresentado. 
 
Ademais, um dos avaliadores, C. T., questionou ao interlocutor – CPPD – IFS sobre se 
deveria considerar o documento mesmo não tendo encontrado o Anais do Congresso 
Brasileiro de Automática na lista de periódicos classificados pela Capes. O referido e-
mail encontra-se registrado nos autos do processo, às fls. 40, mas a resposta da CPPD ao 
questionamento não consta nos autos do processo. Segue o teor do e-mail: 
 

Prezado Interlocutor – CPPD – IFS, 
Em meio a avaliação surgiram algumas dúvidas: 
1 – Na documentação comprobatória para objeção da RSC III (item 06), 
o requerente um artigo publicado nos Anais do Congresso Brasileiro de 
Automática, sugerindo que o mesmo é classificado com Qualis B4, no 
entanto na lista de periódicos classificados pela Capes não consta o 
referido Anais (A lista de periódicos com Qualis – Capes segue em 
anexo), deve ser considerado? 

 
Assim, a documentação apresentada para o RSC-III, Diretriz II – Subitem 06, referente a 
artigo publicado em Anais do Congresso Brasileiro de Automática, evento que não 
possui classificação Qualis, se enquadra no RSC-III, Diretriz VI (Produção acadêmica e/ou 
tecnológica, nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação), Subitem 43 
(Publicação em anais de eventos regional ou nacional), resultando na pontuação final do 
candidato, conforme quadro a seguir: 
 

Processo Matrícula Câmpus RSC 
Pontuação 

informada pelo 
candidato 

Pontuação real 
comprovada 

nos autos  

23290.00****/
2014-87 

186**** Estância 

RSC-I 30 30 

RSC-II - - 

RSC-III 28,5 24,5 

 

Sendo assim, por não ter alcançado a pontuação mínima exigida para o RSC pretendido, 
qual seja, 25 pontos no RSC-III, e mesmo assim ter havido o deferimento, se configurou 
a inobservância dos procedimentos legais e formais para concessão do RSC, gerando 
pagamentos indevidos. Assim determina o Art. 10 da Resolução nº 034/2014/CS/IFS, a 
seguir transcrita: 
  

Art. 12. Para fazer jus à concessão do RSC, o docente deverá atingir 50 
(cinquenta) pontos, sendo que 25 (vinte e cinco) pontos deverão estar 
contemplados no nível de certificação pretendido. (negritou-se) 
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III) Processo 23290.00****/2014-10 
 

Processo Professor Câmpus RSC 
Pontuação 

informada pelo 
candidato 

Pontuação obtida após 
avaliação 

1º 2º 3º 4º 

23290.00****/
2014-10 

279*** Aracaju 

RSC-I 31 31 31 - - 

RSC-II 33,5 33,5 33,5 - - 

RSC-III - - - - - 

 
A documentação apresentada para o RSC-I, para pontuar na Diretriz III – Subitem 12, 13 
e 17 – Atuações nos diversos níveis e modalidades da educação – Técnico, Superior e 
Médio / Integrado, não constam no rol de documentos válidos para efeito de 
comprovação, conforme o art. 9º da Resolução n° 34/2014/CS/IFS, nestes termos: 
 

Art. 9º Os critérios do RSC I, RSC II e RSC III, pontuação e o respectivo 
peso estão definidos nos Anexos II, III, IV e V desta Resolução. Para 
efeitos de comprovação, serão considerados os documentos válidos: 
I – os emitidos por meio do SIAPNET; 
II – portarias publicadas nos boletins de serviço do IFS; 
III – registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou contrato 
de trabalho; 
IV – diplomas ou certificados registrados na instituição de ensino, no 
caso de graduações e pós-graduações; 
V – ata de defesa ou declaração emitida pela instituição de ensino, no 
caso de graduações e pós-graduações; 
VI – documentos emitidos com certificação digital; 
VII – certificado de congresso, curso, evento, seminário, mesa-redonda 
ou similares e outros programas; 
VIII – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente 
recolhida; 
IX – memorial firmado pelo docente e duas testemunhas sem 
impedimentos legais, no caso previsto pelo parágrafo único do Art. 8º 
deste Regulamento; 
X – declaração emitida pela autoridade competente quanto à 
participação em bancas de seleção de servidores temporários, 
substitutos ou do quadro permanente e em bancas acadêmicas; 
XI – declaração emitida por pessoa jurídica; 
XII – comprovante de apresentação de obras e artigos publicados em 
revistas, periódicos e similares; 
XIII – diploma de tese e dissertação diferentes daquelas apresentadas 
para cumprir as exigências obrigatórias de titulação para o nível 
pretendido; 
XIV – registro fotográfico, audiovisual ou escrito de atividades não 
constantes nos incisos anteriores deste artigo. 

 

Ocorre que, para comprovar sua atuação na diretriz e itens desejados, o docente 
apresentou tabelas com horário escolar, documento este que não consta no rol 
anteriormente citado. Apesar de apresentar os horários do docente, estes documentos 
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não comprovam seu efetivo labor. Assim, desconsiderando a pontuação indicada pelo 
candidato nesta diretriz, a pontuação final do candidato é: 
 

Processo Matrícula Câmpus RSC 
Pontuação informada 

pelo candidato 
Pontuação real 

comprovada nos autos  

23290.00****
/2014-10 

279*** Aracaju 

RSC-I 31 16 

RSC-II 33,5 33,5 

RSC-III - - 

TOTAL 64,5 49,5 

 

Sendo assim, por não ter alcançado a pontuação mínima total exigida, qual seja, 50 
pontos no total, e mesmo assim ter havido o deferimento, se configurou a inobservância 
dos procedimentos legais e formais para concessão do RSC, gerando pagamentos 
indevidos. Assim determina o Art. 10 da Resolução nº 034/2014/CS/IFS, a seguir 
transcrita: 
  

Art. 12. Para fazer jus à concessão do RSC, o docente deverá atingir 50 
(cinquenta) pontos, sendo que 25 (vinte e cinco) pontos deverão estar 
contemplados no nível de certificação pretendido. (negritou-se) 

 

IV) Processo 23290.00****/2014-56 
 

Processo Matrícula Câmpus RSC 
Pontuação 

informada pelo 
candidato 

Pontuação obtida após 
avaliação 

1º 2º 3º 4º 

23290.00****/
2014-56 

279*** Aracaju 

RSC-I 55 55 40 40 11 

RSC-II 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

RSC-III - - - - - 

 

Um dos documentos apresentados para o RSC-II, sinalizado para pontuar na Diretriz III – 
Subitem 09 – Participação em grupos de trabalho, não se aplica à diretriz/item 
pretendido, já que o documento anexado diz respeito à Comissão de acompanhamento 
para supervisão de obras de reforma. 
 
Cumpre registrar que a Diretriz III, trata-se de participações em grupos de trabalho e/ou 
oficinas institucionais, não possuindo qualquer relação com o tipo de comissão 
apresentada na portaria anexa ao processo. 
 
Desta forma, a documentação apresentada para o RSC-II, Diretriz III – Subitem 09 se 
enquadra no RSC-I, Diretriz IV – Atuações em comissões e representações institucionais, 
de classe e profissionais, Subitem 24 (Participação em outras comissões internas ou 
externas), resultando na pontuação final do candidato, conforme quadro a seguir: 
 

Processo Matrícula Câmpus RSC 
Pontuação informada 

pelo candidato 
Pontuação real 

comprovada nos autos  

23290.00****/ 27**** Aracaju RSC-I 55 41 
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2014-56 RSC-II 10,5 7,5 

RSC-III - - 

TOTAL 65,5 48,5 

 

Sendo assim, por não ter alcançado a pontuação mínima total exigida, qual seja, 50 
pontos no total, e mesmo assim ter havido o deferimento, se configurou a inobservância 
dos procedimentos legais e formais para concessão do RSC, gerando pagamentos 
indevidos. Assim determina o Art. 10 da Resolução nº 034/2014/CS/IFS, a seguir 
transcrita: 
  

Art. 12. Para fazer jus à concessão do RSC, o docente deverá atingir 50 
(cinquenta) pontos, sendo que 25 (vinte e cinco) pontos deverão estar 
contemplados no nível de certificação pretendido. (negritou-se) 
 

V) Processo 23288.000***/2014-83 
 

Processo Matrícula Câmpus RSC 
Pontuação 

informada pelo 
candidato 

Pontuação obtida após 
avaliação 

1º 2º 3º 4º 

23288.000***/
2014-83 

348**** Lagarto 
RSC-I 79 60,5 54,5 42,5 24 

RSC-II 31,5 41,5 31,5 14,5 26,5 

 
A documentação apresentada para o RSC-II, mormente para pontuar na Diretriz VII – 
Subitem 30 – 2ª Especialização, não pode ser aceita porque não ficou demonstrada nos 
autos do processo a comprovação da 1ª Especialização. 
 
Cumpre registrar que a Diretriz VII, trata-se de outras pós-graduações, na área de 
interesse, além daquela que o habilita e define o nível de RSC pretendido, no âmbito do 
plano de qualificação profissional e o subitem/critério 30, nela contido, refere-se à 2ª 
Especialização, não podendo ser aceito porque não foi comprovada 1ª Especialização. 
 
Ademais, um dos avaliadores, L. V. B., registrou nos autos do processo, às fls. 69, os 
motivos pelos quais alguns documentos não seriam considerados para pontuação, 
justificando o seu parecer de indeferimento da solicitação do candidato docente, pois na 
análise do avaliador o candidato não atingiu os 25 pontos mínimos necessários. Dentre 
outros motivos, por não existir na documentação apresentada o certificado da 1ª Pós 
graduação Lato Sensu. Segue parte do teor da fls. 69: 
 

Documentos não pontuados: Motivos  
Em toda documentação apresentada pelo servidor, existe apenas 1 
certificado de pós-graduação lato sensu. Portanto, a solicitação do 
servidor não procede.  

 
Desta forma, a documentação apresentada para o RSC-II, Diretriz VII – Subitem 30, 
referente 2ª Especialização sem juntar o certificado da 1ª Especialização, resultou na 
desconsideração do documento, ficando a pontuação final do candidato, conforme 
quadro a seguir: 
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Processo Matrícula Câmpus RSC 
Pontuação 

informada pelo 
candidato 

Pontuação real 
comprovada nos 

autos  

23288.000***/
2014-83 

348**** Lagarto 
RSC-I 31 59,5 

RSC-II 34 16,5 

 
Sendo assim, por não ter alcançado a pontuação mínima exigida para o RSC pretendido, 
qual seja, 25 pontos no RSC-II, e mesmo assim ter havido o deferimento, se configurou a 
inobservância dos procedimentos legais e formais para concessão do RSC, gerando 
pagamentos indevidos. Assim determina o Art. 10 da Resolução nº 034/2014/CS/IFS, a 
seguir transcrita: 
  

Art. 12. Para fazer jus à concessão do RSC, o docente deverá atingir 50 
(cinquenta) pontos, sendo que 25 (vinte e cinco) pontos deverão estar 
contemplados no nível de certificação pretendido. (negritou-se) 
 

c) Causas: 
Equívoco dos avaliadores quanto ao atendimento dos critérios contidos na Norma para 
a concessão do RSC. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 08/2015/CPPD, encaminhado pelo memorando eletrônico 
nº 12/2015/CPPD, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“I) Processo 23.462.000***/2014-17 – 269**** 
Conforme o item I, art. 16 do Capítulo V da Resolução nº 34/2014/CS o referido pleito 
foi alcançado a partir da existência do deferimento de dois avaliadores componentes 
CERSC/IFS. Apesar da observação registrada, existem três termos de apuração com 
deferimento dentro do prazo e com pontuação mínima exigida, dessa forma 
possibilitando o pleito requerido. 
 
II) Processo 23.290.00****/2014-87 – 186**** 
Anexamos (anexo 03) a comunicação entre o avaliador e o docente/requerente 
esclarecendo a dúvida da avaliadora. 
 
III) Processo 23.290.00****/2014-10 – 279*** 
Segundo o art. 15 da Resolução nº 034/2014/CS compete aos membros da CERSC/IFS a 
avaliação dos documentos comprobatórios dos requerentes. A Comissão Especial é 
soberana para indeferir ou deferir a solicitação. Sugerimos solicitar ao 
docente/requerente a apresentação de uma declaração que comprove os horários 
acadêmicos. 
 
IV) Processo 23.290.00****/2014-56 – 27**** 
Segundo o art. 15 da Resolução nº 034/2014/CS compete aos membros da CERSC/IFS a 
avaliação dos documentos comprobatórios dos requerentes. A Comissão Especial é 
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soberana para indeferir ou deferir a solicitação. Destarte que a CERSC/IFS é formada por 
profissionais especializados na área de atuação do docente/requerente em que três 
membros apresentaram seu deferimento. 
 
V) Processo 23.288.000***/2014-83 – 348**** 
Segundo o art. 15 da Resolução nº 034/2014/CS compete aos membros da CERSC/IFS a 
avaliação dos documentos comprobatórios dos requerentes. A Comissão Especial é 
soberana para indeferir ou deferir a solicitação. Sugerimos a exemplo da reposta da 
constatação 001, solicitar ao docente/requerente apresentar a comprovação da 1ª 
especialização. Apesar da observação registrada, existem três termos de apuração com 
deferimento dentro do prazo e com pontuação acima da mínima exigida, dessa forma 
possibilitando o pleito requerido.” 
 

 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a manifestação apresentada pela Unidade ser satisfatória em parte, não 
afastou a constatação já que não apresentou uma solução para os problemas do 
achado. 
 
I) Processo 23.462.000***/2014-17: 
As justificativas apresentadas pela Unidade no tocante ao servidor de matrícula 269**** 
corroboram o achado, uma vez que não refutam a constatação apresentada. Convém 
ressaltar que o fato de o processo apresentar três termos de apuração com deferimento 
dentro do prazo e com pontuação mínima exigida não significa a execução de uma 
avaliação criteriosa por parte dos avaliadores. Sendo assim, faz-se necessário uma 
reavaliação por parte da Comissão Especial analisando a questão de mérito do que foi 
apontada pela Auditoria. 
 
II) Processo 23.290.00****/2014-87: 
As justificativas apresentadas pela Unidade no tocante ao servidor de matrícula 186**** 
foram satisfatórias em parte, mas não tiveram o condão de afastar a constatação, já que 
no anexo apresentado pela CPPD consta o registro de um email trocado entre o 
requerente e a avaliadora, onde o docente compartilha um link de um endereço para 
comprovar que o evento possui classificação Qualis. Ocorre que, ao acessar este link não 
é possível verificar a classificação do evento, pois o site encontra-se fora do ar. Ademais, 
o art. 9º da Resolução n° 34/2014/CS/IFS é claro ao listar o rol de documentos válidos 
para efeitos de comprovação da pontuação desejada, não constando neste rol o 
documento apresentado pelo docente. 
 
III) Processo 23.290.00****/2014-10: 
As manifestações apresentadas pela Unidade no tocante ao servidor de matrícula 
27**** corroboram o achado, uma vez que reconhece a falta de comprovação por parte 
do docente de documento válido. Conforme art. 15º, item I, da Resolução n° 
34/2014/CS/IFS, é competência da Comissão Especial analisar o relatório descritivo e 
sua respectiva documentação comprobatória, em consonância com as normas definidas 
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pelo regulamento em questão. Ocorre que, como descrito no fato, o documento 
apresentado pelo docente não consta no rol de documentos válidos para efeito de 
comprovação da Resolução n° 34/2014/CS/IFS. Nota-se, portanto, um descumprimento 
por parte dos avaliadores das normas relativas à concessão de RSC. 
 
IV) Processo 23.290.00****/2014-56: 
As respostas apresentadas pela Unidade no tocante ao servidor de matrícula 27**** 
corroboram o achado, uma vez que não refutam as informações apresentadas. É sabido 
que a Comissão Especial tem soberania para deferir ou indeferir uma solicitação e que a 
mesma é formada por profissionais especializados na área de atuação do requerente. 
Ocorre que estes fatos não necessariamente levam a uma avaliação criteriosa e 
acertada por parte da Comissão, já que esta Auditoria constatou discrepâncias nas 
avaliações em aspectos objetivos, como no caso em tela.  
 
V) Processo 23.288.000***/2014-83: 
As justificativas apresentadas pela Unidade no tocante ao servidor de matricula 348**** 
corroboram o achado, uma vez que não refutam as informações apresentadas. 
Conforme art. 15º, item III, da Resolução n° 34/2014/CS/IFS, é competência da Comissão 
Especial solicitar ao candidato mais informações ou documentação, em caso de dúvidas. 
Se não houve comprovação da 1ª Especialização por parte do requerente, caberia a 
todos os membros da Comissão solicitar esta comprovação, a fim de realizar uma 
avaliação mais criteriosa. 

Impende ressaltar que algumas inconsistências apontadas no fato poderiam ter sido 
sanadas, caso a norma interna possuísse meios que permitissem aos avaliadores dirimir 
possíveis dúvidas acerca dos documentos constantes do Relatório Descritivo, a exemplo 
de glossário, manual, cartilha com perguntas e respostas etc. 

Desta forma, em todos os casos concretos aqui apresentados não houve justificativa que 
afastasse a constatação, sendo, portanto mantida em todos os seus termos.  

 
Recomendação 001: 
Devolver cada processo para a respectiva CERSC que os avaliou para que haja uma 
reavaliação dos documentos apresentados, levando-se em conta as observações feitas 
por esta Auditoria Interna e, se for o caso, solicitar novos documentos comprobatórios 
aos requerentes a fim de alcançar a pontuação mínima exigida, recalculando as datas de 
retroatividade quando necessário.  
 
Recomendação 002: 
Adotar as medidas necessárias nestes processos, para providenciar o ressarcimento ao 
erário pelo docente, tendo por base a reavaliação dos processos pela CERSC. 
 
Recomendação 003: (Reitoria) 
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Reformular a Resolução nº 34/2014/CS/IFS inserindo mecanismos que possibilitem a 
redução do subjetivismo, quanto aos critérios/subitens estipulados nas diretrizes de 
cada RSC, tais como: glossário, manual, cartilha com perguntas e respostas etc. 
 
 
CONSTATAÇÃO 008:  
Inconsistências no cálculo da pontuação total do candidato. 
 
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
 
b) Fato: 
Analisando os cálculos para a obtenção das pontuações totais dos candidatos contidas 
nos 67 processos de RSC que foram selecionados na amostragem da ação, a equipe da 
auditoria interna verificou uma inconsistência no referido cálculo apresentado pelos 
avaliadores. 
 
Nos autos dos processos ficou evidenciado que a obtenção da pontuação total dos 
candidatos é obtida com o somatório das pontuações totais de cada RSC, no entanto, o 
inciso IV do Art. 10 da Resolução n° 34/2014/CS/IFS determina que, deverão ser 
considerados os pontos obtidos em todo e qualquer critério (subitem) disponível para 
pontuação, sendo limitada ao valor máximo de 300 (trezentos) pontos, nestes termos:  
 

Art. 10. Os critérios qualitativos e quantitativos para concessão do RSC, 
em seus diferentes níveis, bem como seus fatores de pontuação e 
valores máximos a atingir, são os descritos nos Anexos III, IV e V deste 
Regulamento. O sistema de pontuação é disciplinado da seguinte 
forma: 
IV – Para fins de cálculo da pontuação total do candidato, serão 
considerados os pontos obtidos em todo e qualquer critério 
(subitem) disponível para pontuação, sendo limitada ao valor máximo 
de 300 (trezentos) pontos; 

 
Desta forma, se em uma determinada diretriz o candidato pontuou em todos os 
critérios/subitens, essa pontuação deve ser considerada para fins de pontuação total do 
candidato, limitando ao valor máximo de 300 pontos.  
 
Da forma que foi feito em todos os processos que serviram de base para amostra, 
somando-se os totais de cada RSC, o limitador passa a ser a diretriz e não o valor 
máximo de 300 pontos, indo de encontro ao postulado na norma retro citada. 
 
c) Causas: 
Inobservância da norma quanto ao cálculo da pontuação total. 
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d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 08/2015/CPPD, encaminhado pelo memorando eletrônico 
nº 12/2015/CPPD, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Para maiores esclarecimentos sobre essa constatação, sugerimos que seja acionado o 
presidente da Comissão de Elaboração do Regimento Interno de acesso ao RSC do IFS, 
uma vez que a CPPD apenas organizou e conduziu os processos de acesso ao RSC.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação apresentada pelo Gestor corrobora o achado de auditoria, uma vez que 
não refuta as informações apresentadas. 
 
Levando-se em conta o descrito no fato, nota-se um descompasso entre as planilhas de 
apuração fornecidas pela CPPD aos avaliadores e o normativo interno quanto ao cálculo 
da pontuação total do candidato.  
 
Com relação à sugestão da CPPD de consultar o presidente da Comissão de Elaboração 
do Regimento Interno de acesso ao RSC do IFS, esta Auditoria entende não ser esta a 
solução mais adequada, tendo em vista que o processo de Concessão é conduzido pela 
própria CPPD, a quem compete o fiel cumprimento da norma. 
 
Sendo assim, a sugestão apresentada pela CPPD não foi satisfatória, não afastando a 
constatação, ficando mantida em todos os seus termos.   
 
Recomendação 001: (Reitoria) 
Reformular a Resolução nº 34/2014/CS/IFS no tocante ao cálculo da pontuação total do 
candidato, levando em consideração o somatório da pontuação obtida em cada RSC.  
 

 
 
 
CONSTATAÇÃO 009:  
Incompatibilidade entre a Portaria de concessão do RSC e os termos de apuração dos 
avaliadores. 
 
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
  
b) Fato: 
Analisando os 67 processos de RSC que foram selecionados na amostragem da ação, a 
equipe da auditoria interna verificou incompatibilidades entre a Portaria de concessão 
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do RSC e a documentação inserida no processo, a exemplo da data de retroatividade da 
portaria diferente da data de retroatividade de alguns avaliadores ou de todos os 
avaliadores, entre outras. 
 
Deste modo, o inciso I, do art. 16, da Resolução n° 34/2014/CS determina que a portaria 
seja o ato administrativo de competência do Reitor para fins de concessão do RSC, 
nestas palavras: 
 

Art. 16. Após o recebimento dos pareceres dos membros da Comissão 
Especial, caberá à CPPD, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, providenciar 
a ciência do resultado ao interessado para prosseguimento dos 
trâmites administrativos. 
I – Caso a concessão do RSC seja deferida por no mínimo 2 (dois) dos 
membros da CERSC, cabe ao Reitor homologá-la, por ato 
administrativo (portaria), e encaminhá-la para a Diretoria de Gestão 
de Pessoas, ou setor equivalente, a fim de que seja atualizado o valor 
da Retribuição por Titulação (RT) do docente na folha de pagamento. 
(negritou-se)  

 
Ademais, foi verificada a existência de uma declaração consensual de apuração para 
análise da retroatividade em alguns processos, quando apresentavam divergências 
entre os avaliadores nas datas de retroatividade. Tal declaração objetiva definir de 
forma consensual qual a data retroatividade real e consensual dos avaliadores. 
 
Ocorre que, em alguns casos, a lavratura das Portarias não está levando em 
consideração as datas de retroatividade arbitrada pelos avaliadores, bem como a CPPD 
não solicitou o preenchimento da declaração consensual de apuração para análise da 
retroatividade quando divergentes.  
 
Desta forma, segue planilha com a relação dos processos que apresentaram 
incompatibilidades entre a Portaria de concessão do RSC e os documentos que a 
respaldam: 
 

Processo Matrícula Câmpus Incompatibilidades 

23290.00****/
2014-34 

186**** Aracaju 

A Portaria (pág. 131) apresentou a data de 
retroatividade 01/03/2013, apesar de 1 avaliador 
(pág. 115) se equivocar na data de retroatividade 
01/02/2013. A CPPD não exigiu a declaração 
consensual. 

23290.00****/
2014-19 

124**** Aracaju 

A Portaria (pág. 145) apresentou a data de 
retroatividade 01/03/2013, apesar de 1 avaliador 
(pág. 115) se equivocar na data de retroatividade 
31/12/2012. A CPPD não exigiu a declaração 
consensual. 

23290.00****/
2014-39 

 

166**** 
 

Aracaju 

A Portaria (pág. 98) apresentou data de 
retroatividade a 01/03/2013, apesar de 1 
Avaliador informar data de retroatividade 
18/02/2014 (pág. 82). A CPPD não exigiu a 
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declaração consensual. 

23290.00****/
2014-40 

 

255**** 
 

Aracaju 

A Portaria (pág. 206) apresentou data de 
retroatividade a 24/04/2014, apesar de 3 (três) 
avaliadores informarem data de retroatividade 
01/03/2013 (pág. 144, 171,189). A CPPD não 
exigiu a declaração consensual. 

23290.00****/
2014-01 

182**** Aracaju 

A Portaria (pág. 148) apresentou data de 
retroatividade a 01/03/2013, apesar de 1 
Avaliador informar data de retroatividade 
30/07/2014 (pág. 132). A CPPD não exigiu a 
declaração consensual. 

23290.00****/
2014-61 

 

178**** 
 

Aracaju 

A Portaria (pág. 101) apresentou data de 
retroatividade a 01/03/2014, apesar de 2 
Avaliadores informarem data de retroatividade 
01/03/2013 (pág. 67 e 81). A CPPD não exigiu a 
declaração consensual. 

23463.000***/
2014-75 

271**** Estância 

A Portaria (pág. 100) apresentou Classe/Nível da 
docente como D 302 quando deveria ter sido D 
303, nível em que a docente encontra-se desde 
18 de agosto de 2014. 

23464.000***/
2014-12 

191**** Glória 

A Portaria (pág. 147) apresentou a data de 
retroatividade 01/03/2014, apesar de 2 
avaliadores (págs. 102 e 116) se equivocarem na 
data de retroatividade. A CPPD não exigiu a 
declaração consensual. 

23462.000***/
2014-17 

269**** Itabaiana 

A Portaria (pág. 91) apresentou a retroatividade 
a 27/03/2014 apesar de 1 Avaliador informar 
data de retroatividade 20/05/2014 (pág. 74). A 
CPPD não exigiu a declaração consensual. 

23462.000***/
2014-33 

196**** Itabaiana 

A Portaria (pág. 85) apresentou data de 
retroatividade a 23/01/2014 (data do certificado 
de conclusão do nível mínimo) apesar de 2 
Avaliadores informarem 21/12/2013 (dia 
posterior ao da colação de grau) e 1 informar que 
não possui direito a retroatividade. A CPPD não 
exigiu a declaração consensual. 

23462.000***/
2014-11 

128**** Itabaiana 

A Portaria (pág. 157) apresentou data de 
retroatividade a 01/03/2013 apesar de 1 
Avaliador informar data de retroatividade 
01/10/2013 (pág. 126). A CPPD não exigiu a 
declaração consensual. 

23288.000***/
2014-7 

209**** Lagarto 

A Portaria (pág. 111) apresentou data de 
retroatividade 13/03/2014, sendo que no termo 
de apuração dos 4 (quatro) avaliadores a data é 
01/03/2013.  

23289.00****/
2014-54 

48*** São Cristóvão 

A Portaria (pág. 100) apresentou a retroatividade 
a 01/03/2013 apesar de o segundo Avaliador 
informar data de retroatividade 01/03/2014 
(pág. 74), e a CPPD não exigiu a declaração 
consensual. 

23289.00****/
2014-66 

110**** São Cristóvão 
A Portaria (pág. 197) apresentou a retroatividade 
a 09/05/2013 apesar de o segundo Avaliador 
informar data de retroatividade 01/03/2013 
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(pág. 155), e a CPPD não exigiu a declaração 
consensual. 

 
c) Causas: 
Ausência de normatização do termo consensual dos avaliadores, para fins de data de 
retroatividade. 
 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para a 
confecção da portaria de concessão. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 61/2015 DAP-PROGEP a Unidade se manifestou 
da seguinte forma: 
 
“Com relação à constatação 09 nos estranha o fato de termos que responder a esta 
constatação já que a pendência é a respeito da CPPD não ter exigido a declaração 
consensual.” 
 
Por meio do Memorando nº 08/2015/CPPD, encaminhado pelo memorando eletrônico 
nº 12/2015/CPPD, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Assim que foram detectadas as divergências nas datas de retroatividade, a CPPD 
providenciou um modelo de Termo Consensual para que os avaliadores chegassem a um 
entendimento quanto à data de retroatividade. Sugerimos que seja regulamentada tal 
ação, a partir da reformulação da atual resolução.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
As respostas apresentadas pela PROGEP e pela CPPD corroboram o achado, uma vez 
que não refutam a situação fática apresentada pela auditoria, não elidindo a 
constatação. 
 
A estranheza da PROGEP com relação a necessidade de apresentar justificativa aos fatos 
narrados nesta constatação pode ter ocorrido em virtude de equívoco na interpretação 
da constatação da Auditoria. A situação fática aqui narrada não se resume na existência 
ou não da declaração consensual dos avaliadores quanto a data de retroatividade, mas 
quanto as divergências das datas entre os avaliadores e a minuta de portaria da 
PROGEP, bem como inconsistências na Classe/Nível do docente, ou seja, 
incompatibilidade entre a Portaria de concessão do RSC e os termos de apuração dos 
avaliadores e eram nesses pontos que residia a solicitação de manifestação de 
esclarecimentos para a PROGEP. 
 
Isto posto, foi observado nos processos que a PROGEP é o setor responsável pela 
elaboração da minuta da Portaria de concessão do RSC e que em alguns casos, para 
efeito de data de retroatividade, a PROGEP seguiu as datas de retroatividade da maioria 
dos avaliadores, em outros casos solicitou que a CPPD informasse a data de 
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retroatividade e em outros considerou uma data de retroatividade divergente a de 
todos os avaliadores. 
 
Ocorre que, compete aos avaliadores, após análise das documentações comprobatórias, 
determinarem a data que devem retroagir os efeitos financeiros da concessão do RSC, 
conforme preceitua, o inciso IV, do art. 16, da Resolução n° 34/2014/CS, nestes termos: 
 

Art. 16. Após o recebimento dos pareceres dos membros da Comissão 
Especial, caberá à CPPD, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, providenciar 
a ciência do resultado ao interessado para prosseguimento dos 
trâmites administrativos. 
(...) 
IV – O docente solicitante que tenha seu pedido deferido fará jus a 
receber a nova Retribuição por Titulação (RT), retroativa à data da 
documentação comprobatória anexada ao seu relatório descritivo, de 
acordo com a Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012. (negritou-se)  

 
Outrossim, o Manual de Orientações ao Avaliador do CPRSC/MEC, apresenta na letra “c” 
do item 1, os procedimentos necessários para a Avaliação para efeitos de 
retroatividade, devendo o avaliador observar e registrar em seu parecer as datas das 
últimas atividades que fizeram o percentual de atendimento ser alcançado, tanto no RSC 
pretendido quanto na pontuação total, nestas palavras: 
 

1) COMO PROCEDER À AVALIAÇÃO: 
(...) 
b) A avaliação deve ser iniciada pelo RSC pretendido pelo professor 
que está sendo avaliado, de forma cronológica, da mais antiga para a 
mais recente, somando-se os pontos progressivamente. 
c) RETROATIVIDADE: Para atender ao previsto no art. 15, da Resolução 
CPRSC n° 001/2014, o avaliador deverá observar e registrar no seu 
parecer: 

i) a data da última atividade que atende ao percentual mínimo 
de 25% necessário ao RSC pretendido; e 
ii) a data da última atividade que atende ao percentual de 25% 
que complementam a pontuação mínima necessária à 
concessão do RSC. (negritou-se) 

 
Desta forma, deve o processo de concessão ser instruído com todos os documentos 
necessários para respaldar o parecer dos avaliadores, tema este que será explorado com 
mais abrangência na constatação a seguir. Porém, na hipótese da PROGEP não 
concordar com a data de retroatividade imposta pelos avaliadores, ela deve 
fundamentar sua decisão, o que nos casos aqui narrados, não ocorreu. 
 
Cumpre registrar, com relação a resposta apresentada pela CPPD, que a criação e 
adoção do termo consensual para que os avaliadores chegassem em um acordo quanto 
a data de retroatividade a ser considerada para fins de concessão, se demonstrou uma 
excelente prática de gestão, todavia, necessita de amparo normativo. 
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Ademais, em que pese a alegação da CPPD de utilização da citada declaração consensual 
quando detectada as divergências, foi verificado pela auditoria a ausência do termo 
consensual, conforme narrado na situação fática apresentada na planilha inserida no 
corpo da constatação, e que para aqueles fatos foram solicitados os esclarecimentos. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas foram satisfatórias em parte, mas não 
tiveram o condão de afastar a constatação, permanecendo em igual termo. 
 
Recomendação 001: (Reitoria) 
Reformular a Resolução nº 34/2014/CS/IFS incluindo a obrigatoriedade de 
preenchimento da declaração consensual de apuração para análise de retroatividade 
quando houver ao menos um avaliador com a inserção de data divergente. 
 
Recomendação 002: (Progep) 
Revisar, nos casos concretos constatados no fato, as incompatibilidades apontadas 
entre as Portarias de concessão do RSC e os termos de apuração dos avaliadores, 
retificando as inconsistências encontradas.   
 
Recomendação 003: (Progep) 
Adotar as medidas necessárias nestes processos, para providenciar o ressarcimento ao 
erário ou o pagamento ao docente, tendo por base as correções resultantes das revisões 
das portarias. 
 
 
CONSTATAÇÃO 010:  
Inobservância da data da documentação comprobatória para fins de retroatividade. 
 
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
Manual de Orientações ao Avaliador do CPRSC/MEC; 
 
b) Fato: 
Analisando os 67 processos de RSC que foram selecionados na amostragem da ação, a 
equipe da auditoria interna verificou que apresentaram inobservâncias da data da 
documentação comprobatória para fins de retroatividade, como exemplo da data de 
retroatividade em alguns casos considerou a data do diploma, em outros a data da 
conclusão do curso, desconsideraram a data da última atividade que atenderia ao 
percentual mínimo de 25% necessário ao RSC pretendido, informaram a data de 
retroatividade mesmo sem constar no processo a comprovação do certificado do título 
no nível mínimo para a concessão do RSC, entre outras. 
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Urge ressaltar o esculpido no Art. 15 da Resolução nº 1, de 20 de fevereiro de 
2014/MEC/SETEC/CPRSC, nestas letras:  
 

Art. 15 A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
e seus efeitos retroagem a 1º de março de 2013. (negritou-se) 

 
No entanto, o fato de haver menção expressa quanto aos efeitos de retroatividade a 1º 
de março de 2013, não é corolário lógico todas as solicitações retroagirem a esta data, 
mas, devem-se levar em consideração as datas das últimas atividades devidamente 
comprovadas pelos docentes candidatos. 
 
Nesse diapasão, o MEC publicou o Manual de Orientações ao Avaliador do CPRSC/MEC, 
que dentre outras coisas, apresenta nas letras “b” e “c” do item 1, os procedimentos 
necessários para a Avaliação, destacando a ordem cronológica, da atividade 
comprovada mais antiga para a mais recente, bem como para efeitos de retroatividade 
deve o avaliador observar e registrar em seu parecer as datas das últimas atividades que 
fizeram o percentual de atendimento ser alcançado, tanto no RSC pretendido quanto na 
pontuação total, nestes verbos:  
 

1) COMO PROCEDER À AVALIAÇÃO: 
(...) 
b) A avaliação deve ser iniciada pelo RSC pretendido pelo professor 
que está sendo avaliado, de forma cronológica, da mais antiga para a 
mais recente, somando-se os pontos progressivamente. 
c) RETROATIVIDADE: Para atender ao previsto no art. 15, da Resolução 
CPRSC n° 001/2014, o avaliador deverá observar e registrar no seu 
parecer: 

i) a data da última atividade que atende ao percentual mínimo 
de 25% necessário ao RSC pretendido; e 
ii) a data da última atividade que atende ao percentual de 25% 
que complementam a pontuação mínima necessária à 
concessão do RSC. (negritou-se) 

 
Ocorre que em nenhum processo analisado pela auditoria interna foi encontrado no 
parecer dos avaliadores registro das datas de últimas atividades para atendimento do 
percentual necessário ao deferimento do RSC. 
 
Para tanto, o inciso IV, do art. 16, da Resolução n° 34/2014/CS determina que para fins 
de retroatividade deve ser levado em consideração a data da documentação 
comprobatória anexada ao relatório descritivo do docente solicitante, nestes termos: 
 

Art. 16. Após o recebimento dos pareceres dos membros da Comissão 
Especial, caberá à CPPD, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, providenciar 
a ciência do resultado ao interessado para prosseguimento dos 
trâmites administrativos. 
(...) 
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IV – O docente solicitante que tenha seu pedido deferido fará jus a 
receber a nova Retribuição por Titulação (RT), retroativa à data da 
documentação comprobatória anexada ao seu relatório descritivo, de 
acordo com a Lei nº 12.772,2 de 28 de dezembro de 2012. (negritou-
se)  

 
Desta forma, segue planilha com a relação dos processos que apresentaram 
inobservâncias das datas das documentações comprobatórias para fins de 
retroatividade: 
 

Processo Matrícula Câmpus Inobservâncias 

23290.00****/
2014-47 

156**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-19 

124**** Aracaju 

Pág. 03 (Foi considerada para fins de 
retroatividade a data da conclusão do curso – 
01/03/2013 e não a data do diploma - 
15/03/2013) 

23290.00****/
2014-39 

166**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-58 

273**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-96 

155**** Aracaju 

O título de mestre da candidata (fl. 06) é datado 
de 26 de agosto de 2013, contudo a Portaria que 
concedeu o RSC (fl. 136) retroagiu a 01 de março 
de 2013, anterior a data de obtenção do título; 

23290.00****/
2014-40 

255**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-04 

269**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-38 

197**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-19 

185**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-59 

117**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/ 135**** Aracaju Necessita-se de apresentação do 
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2014-58 certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-19 

194**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-01 

182**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-04 

143**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23060.00****/
2014-11 

627**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-61 

178**** Aracaju 

Conforme despacho da PROGEP (fl. 98), os 
avaliadores divergiram quanto a retroatividade 
da nova RT docente. Diante disto, solicitou que a 
CPPD decidisse qual seria a data da 
retroatividade da solicitante. As fl. 99 o 
Presidente da CPPD observou a existência da 
Portaria nº 1299 de 10 de junho de 2014, e para 
tanto sugeriu que fosse seguida a data deste 
documento para fins de retroatividade. Ocorre 
que a AUDINT, ao analisar o processo, não 
constou a presença do citado documento. Por 
outro lado, em casos de divergência, quanto a 
retroatividade é comum que os avaliadores se 
reúnam para emitirem o documento chamado 
Declaração Consensual de Apuração para análise 
de retroatividade, conforme visto em outros 
processos, a exemplo do de nº 
23290.00****/2014-19; Portanto, necessita-se 
de apresentação do certificado/diploma de 
conclusão do nível mínimo para verificação da 
compatibilidade da data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-54 

211**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23060.00****/
2014-88 

180**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-13 

269**** Aracaju 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23463.000***/ 215*** Estância Necessita-se de apresentação do 
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2014-64 certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23060.00****/
2014-50 

77**** Estância 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23463.000***/
2014-75 

271**** Estância 

Pág.33 (Segundo declaração, participou de grupo 
a partir de março/2013, completando um 
semestre somente em setembro de 2013, 
quando alcança a pontuação mínima de 50 
pontos. Assim, a docente só faria jus ao RSC a 
partir de setembro de 2013.)  

23464.000***/
2014-12 

191**** Glória 

Os documentos apresentados pela docente são 
anteriores à 01/03/2013, inclusive o título de 
mestre (pág. 12). Porém, a data de retroatividade 
apresentada por dois avaliadores (págs. 102 e 
116) não está em consonância com tais 
documentos. 

23462.000***/
2014-17 

269**** Itabaiana 

Págs. 22 e 23 (Foi orientador de dois alunos no 
segundo semestre de 2014, no entanto, o 
término do semestre se deu em 05/07/2014, 
conforme calendário acadêmico, devendo ser 
esta a data de retroatividade ao invés de 
27/03/2014, se acaso ele tivesse atendido a 
pontuação mínima necessária.  

23462.000***/
2014-33 

196**** Itabaiana 
Pág. 04 (Foi considerada para fins de 
retroatividade a data do diploma – 23/01/2014 e 
não da colação – 20/12/2013) 

23462.000***/
2014-11 

128**** Itabaiana 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23288.00****/
2014-51 

193**** Lagarto 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23288.000***/
2014-14 

279**** Lagarto 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23288.000***/
2014-7 

209**** Lagarto 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23290.00****/
2014-80 

156**** Lagarto 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23288.000***/
2014-80 

206**** Lagarto 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 
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23288.000***/
2014-83 

348**** Lagarto 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23288.000***/
2014-17 

169**** Lagarto 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23463.000***/
2014-06 

 

228**** Propriá Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23060.00****/
2014-30 

48956 
São 

Cristóvão 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23289.00****/
2014-57 

183**** 
São 

Cristóvão 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23289.00****/
2014-75 

188**** São 
Cristóvão 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23289.00****/
2014-46 

48*** 
São 

Cristóvão 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23289.00****/
2014-19 

48*** 
São 

Cristóvão 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23289.00****/
2014-66 

110**** 
São 

Cristóvão 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23289.00****/
2014-41 

117**** 
São 

Cristóvão 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23289.00****/
2014-61 

48*** São 
Cristóvão 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

23289.00****/
2014-11 

48*** São 
Cristóvão 

Necessita-se de apresentação do 
certificado/diploma de conclusão do nível 
mínimo para verificação da compatibilidade da 
data de retroatividade. 

 
c) Causas: 
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Ausência ou não utilização de procedimentos/controles internos adequados para a 
instrução processual, mormente quanto aos documentos comprobatórios que 
respaldam a data de retroatividade. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 08/2015/CPPD, encaminhado pelo memorando eletrônico 
nº 12/2015/CPPD, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Informamos que a planilha de avaliação e termo de apuração do IFS não contempla a 
data da última ação a ser considerada para retroatividade no RSC pretendido, uma vez 
que não foi especificado, com clareza, na Resolução nº 34/2014/CS. 
Quanto ao diploma/certificação de conclusão do nível mínimo, sugerimos que solicite 
diretamente a PROGEP visto que consta arquivado na pasta funcional do 
docente/requerente.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
As justificativas apresentadas pela Unidade corroboram o achado, uma vez que 
reconhecem o fato apontado pela auditoria. A alegação de que faltou clareza na norma 
interna quanto a necessidade de fazer constar nos pareceres a data da última atividade 
a ser considerada para fins de retroatividade foi satisfatória em parte, mas não afastou a 
constatação, uma vez que a CPRSC publicou o Manual de Orientações ao Avaliador, que 
dentre outras coisas, apresenta nas letras “b” e “c” do item 1, os procedimentos 
necessários para a Avaliação. 
 
Para tanto, como foi informado no fato, o inciso IV, do art. 16, da Resolução n° 
34/2014/CS determina que para fins de retroatividade deve ser levado em consideração 
a data da documentação comprobatória anexada ao relatório descritivo do docente 
solicitante. 
 
Para isso, os pareceres dos avaliadores deveriam registrar, para fins de retroatividade, 
as datas das últimas atividades que fizeram o percentual de atendimento ser alcançado, 
tanto no RSC pretendido quanto nas que complementariam a pontuação mínima 
necessária à concessão do RSC. 
 
Nesse sentido, faz mister registrar a necessidade de a CPPD exigir que os processos 
sejam instruídos com a comprovação da data de início do exercício do docente no IFS, o 
certificado/diploma do nível mínimo exigido para o RSC pretendido, bem como a 
Portaria do IFS que reconheceu o título do docente (para fins de Retribuição por 
Titulação), para que os avaliadores possam também observar as datas de conclusão do 
curso e efeitos financeiros, respectivamente, para fins de definição de data de 
retroatividade do RSC. 
 
Ademais, não foi apresentada justificativa pela CPPD para as inconsistências apontadas 
pela Auditoria no tocante a data de retroatividade ora relacionada a data de conclusão 
do curso ora à data do diploma. 
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Desta forma, as manifestações apresentadas foram satisfatórias em parte, mas não 
afastaram a constatação, permanecendo em iguais termos. 
 
Recomendação 001: 
Organizar o processo em ordem cronológica, iniciando-se pelo RSC pretendido. 
 
Recomendação 002: 
Verificar nos processos a presença da comprovação da data de início do exercício do 
docente no IFS, o certificado/diploma do nível mínimo exigido para o RSC pretendido, 
bem como a Portaria do IFS que reconheceu o título do docente.  
 
Recomendação 003: 
Observar, após a avaliação, se consta nos pareceres o registro, para fins de 
retroatividade, das datas das últimas atividades que fizeram o percentual de 
atendimento ser alcançado, tanto no RSC pretendido quanto na pontuação total.  
 
Recomendação 004:  
Devolver os processos (23463.000***/2014-75; 23464.000***/2014-12; 
23462.000***/2014-17) para a CERSC com a comprovação da data de início do exercício 
do docente no IFS, o certificado/diploma do nível mínimo exigido para o RSC pretendido 
e a Portaria do IFS que reconheceu o título do docente, bem como as observações da 
Auditoria Interna, para que sejam ratificadas ou retificadas as datas de retroatividade do 
RSC. 
 
Recomendação 005: (Progep) 
Reavaliar as datas de retroatividade dos processos (23290.00****/2014-19; 
23290.00****/2014-96 e 23462.000***/2014-33) registradas nas Portarias, em face das 
inconsistências apontadas pela auditoria. 
Recomendação 006:  
Reavaliar a data de retroatividade do processo (23290.00****/2014-61) em virtude da 
decisão exarada à fl. 99, em face das inconsistências apontadas pela auditoria. 
 
Recomendação 007: (Progep) 
Apresentar à Audint, para os demais processos apontados no fato, a comprovação da 
data de início do exercício do docente no IFS, o certificado/diploma do nível mínimo 
exigido para o RSC pretendido e a Portaria do IFS que reconheceu o título do docente. 
 
Recomendação 008: 
Adotar as medidas necessárias nestes processos, para providenciar o ressarcimento ao 
erário ou o pagamento ao docente, tendo por base as novas datas de retroatividade, 
após as novas reanálises. 
 
Recomendação 009: 
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Reformular a Resolução nº 34/2014/CS/IFS inserindo dispositivo que alerte a CERSC 
sobre a necessidade de cuidado e zelo quando da emissão dos pareceres, uma vez que 
poderão ser responsabilizados civil, penal ou administrativamente pelas decisões 
tomadas.  
 
 
CONSTATAÇÃO 011:  
Inconsistências no pagamento de Retribuição por Titulação – RT dos docentes 
beneficiados com o RSC. 
 
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
Manual de Orientações ao Avaliador do CPRSC/MEC; 
 
b) Fato: 
Inicialmente, cumpre informar que foram analisados 67 processos de RSC, selecionados 
na amostragem da ação, e a equipe da auditoria interna verificou inconsistências no 
pagamento de Retribuição por Titulação – RT de alguns docentes beneficiados com o 
RSC, conforme segue. 
 

I) Processo nº 23060.00****/2014-69 
No processo nº 23060.00****/2014-69, do docente de matrícula 105****, 

Reitoria, foi verificado na planilha de cálculo anexada ao processo às fls. 131, referente 
ao ano de 2014, para fins de pagamento retroativo de Retribuição por Titulação por RSC, 
que os valores pagos ao professor nos meses de maio, junho, julho e agosto não foi 
observado a mudança de nível do docente.  
 
Em consulta realizada no SIAPE (>cacopca) e de acordo com a Portaria nº 2.165 de 
04/09/2014 foi verificado pela equipe de auditoria que desde o dia 02/05/2014 o nível 
do docente na classe D mudou de 403 para 404 sendo devido a título de RSC-III o valor 
de R$ 8.914,38 ao invés de R$ 8.499,36 (que foi o efetivamente pago), conforme 
planilha de cálculo anexada ao processo às fls. 131.     
 
Cumpre ressaltar o estatuído nos artigos 17 e 18 da Lei 12.772/2012, determinando a 
observação do anexo IV para fins de cálculo dos valores devidos de RSC aos docentes, 
nestes termos:  
 

Art. 17.  Fica instituída a RT, devida ao docente integrante do Plano de 
Carreiras e Cargos de Magistério Federal em conformidade com a 
Carreira, cargo, classe, nível e titulação comprovada, nos valores e 
vigência estabelecidos no Anexo IV. 
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Art. 18.  No caso dos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para fins de percepção da RT, 
será considerada a equivalência da titulação exigida com o 
Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC. (negritou-se) 
 

Segue planilha demonstrando as inconsistências no pagamento de Retribuição por 
Titulação – RT dos docentes beneficiados: 
 

Processo Matrícula Câmpus Inconsistências 

23060.00****
/2014-69 

105**** Reitoria 

Foi apresentada planilha de cálculo 
anexada ao processo às fls. 131, referente 
ao ano de 2014, para fins de pagamento 
retroativo de Retribuição por Titulação 
por RSC, com valores pagos ao professor 
nos meses de maio, junho, julho e agosto 
sem considerar a mudança de nível do 
docente. 

 
II) Processo nº 23290.00****/2014-76 
No processo nº 23290.00****/2014-76, em que pese o servidor de matrícula 

306**** fazer jus a um retroativo, referente ao ano de 2014 no valor R$60.762,00 
(sessenta mil e setecentos e sessenta e dois reais), o mesmo não recebeu o valor de R$ 
762,00 (setecentos e sessenta e dois reais), calculados no retroativo, pagos em 
dezembro de 2014. 
 
Todavia, em consulta realizada no SIAPE (>fpemfichaf) da ficha financeira no ano de 
2014, constatou-se que no mês de dezembro o servidor recebeu R$60.000 (sessenta mil 
reais), referentes ao pagamento de retroativo de Retribuição por Titulação por RSC. 
Assim, a auditoria verificou que o valor R$762,00 (setecentos e sessenta e dois reais) 
deixou de ser pago ao docente. 
 
Segue planilha demonstrando as inconsistências no pagamento de Retribuição por 
Titulação – RT dos docentes beneficiados: 
 

Processo Matrícula Câmpus Inconsistências 

23290.00****/
2014-76 

306**** Aracaju 

Foi apresentada planilha de cálculo anexada ao 
processo às fls. 115 e 116, referente ao ano de 
2014, para fins de pagamento retroativo de 
Retribuição por Titulação por RSC, com o valor 
de R$60.762,00, mas consta na ficha financeira 
o pagamento de R$60.000. 

 
c) Causas: 
Equívoco nos cálculos para pagamento do RSC na folha do servidor beneficiário, por não 
observarem possíveis alterações de classe e nível na carreira. 
 
Limitação do pagamento de retroativos a título de RSC por orientação do MPOG.  
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d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 61/2015 DAP-PROGEP a Unidade se manifestou 
da seguinte forma: 
 
“No que diz respeito à retroatividade do servidor de matrícula 105**** 
(23060.00****/201469) ocorre erro pelo fato de ter sido feito a análise só da ficha 
financeira. O erro é justificável porque a mudança de nível é retroativo a 02/05/14, mas 
a alteração no sistema SIAPE só ocorreu em setembro de 2014 e isto foi representado 
na planilha. Seguirá a mesma orientação das demais constatações: abrir processo de 
exercício anterior para retificação. 
Sobre o servidor de matrícula 306**** (23290.00****/201476) a falta de pagamento de 
R$ 762,00 foi pelo fato que o Ministério do Planejamento restringiu o pagamento 
retroativo de RSC em 2014 a 04 sequências de lançamento (6,7,8 e 9) no valor de R$ 
15.000,00 cada sequência. Para solução deste equívoco monta-se processo de exercício 
anterior para cadastramento no SIAPE do valor concernente à R$ 762,00 referente a 
dezembro de 2014.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
As justificativas apresentadas pela Unidade no tocante ao servidor de matrícula 105**** 
corroboram o achado, uma vez que reconhecem que o erro se deu pelo fato de ter sido 
feito a análise só da ficha financeira. 
 
As justificativas apresentadas pela Unidade no tocante ao servidor de matrícula 306**** 
corroboram o achado, uma vez que reconhecem que a falta de pagamento dos 
retroativos a título de RSC em valores acima de R$ 60.000,00 se deu em virtude de o 
Ministério do Planejamento ter restringido o pagamento retroativo de RSC em 2014 a 
04 sequências de lançamento no valor de R$ 15.000,00 cada. No entanto, não foi 
juntada ao processo a determinação do MPOG acima citada.  
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas foram satisfatórias em parte, mas não 
tiveram o condão de afastar a constatação, permanecendo nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: (Progep) 
Observar as possíveis alterações de classe e nível na carreira dos servidores, quando dos 
cálculos para concessão do RSC. 
 
Recomendação 002: (Progep) 
Adotar as medidas necessárias para providenciar o pagamento aos servidores 
beneficiários, no tocante aos valores devidos. 
 
 
CONSTATAÇÃO 012: 
Concessão de RSC divergente do solicitado pelo docente e inobservância dos 
procedimentos legais e formais para concessões de RSC, gerando pagamentos 
indevidos. 
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a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
 
b) Fato: 
Analisando as documentações contidas nos 67 processos de RSC que foram 
selecionados na amostragem da ação, a equipe da auditoria interna verificou a 
inobservância dos procedimentos legais e formais para as concessões de 
Reconhecimento de Saberes e Competências aos Docentes do IFS gerando pagamentos 
indevidos, uma vez que com as correções necessárias, a pontuação mínima no RSC 
pretendido (25 pontos) não seria alcançada, gerando o indeferimento da solicitação, 
conforme demonstrado a seguir: 
 

Processo Matrícula Câmpus RSC 
Pontuação 

informada pelo 
candidato 

Pontuação obtida 
após avaliação 

1º 2º 3º 4º 

23463.000***/
2014-06 

228**** Propriá 

RSC-I 46 46 46 46 46 

RSC-II 36 28 13 36 28 

RSC-III 72 51 54 66 66 

 
A candidata de matrícula 228**** solicitou em 21 de outubro de 2014 o 
Reconhecimento de Saberes e Competências no nível III.  Ocorre que, a docente não 
comprovou, para tanto, a titulação mínima exigida, que no caso em questão seria o 
título de mestre, nos termos Art. 18, §2º, inciso III da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro 
de 2012. 
 

Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. 
Art. 18.  No caso dos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para fins de percepção da RT, 
será considerada a equivalência da titulação exigida com o 
Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC. 
(...) 
§ 2º A equivalência do RSC com a titulação acadêmica, exclusivamente 
para fins de percepção da RT, ocorrerá da seguinte forma: 
I - diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à titulação de 
especialização; 
II - certificado de pós-graduação lato sensu somado ao RSC-II 
equivalerá a mestrado; e 
III - titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado. 
(negritou-se) 

 
 Ressalte-se que, tal situação já foi constatada em diversos processos, conforme se 
observa na Constatação nº 03 deste relatório. 
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Da mesma forma que em outros casos, os avaliadores deste processo conduziram seus 
trabalhos sem o conhecimento prévio de que a docente possuía o título mínimo para o 
RSC pretendido e mesmo assim deferiram seu pleito, conforme se verifica nas fls. 96-
150. 
 
Contudo, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP (fls. 152), atenta para o fato de 
que a servidora não possuía a titulação de mestre reconhecida na instituição, emitiu o 
seguinte despacho: 
 

Em tempo, 
Tendo em vista que a servidora não possui titulação reconhecida de 
Mestre em nossa instituição deverá ser concedido a servidora o RSCII.  

 

Diante deste fato, ao se emitir a Portaria de concessão do RSC (fl. 154) a instituição 
divergiu da solicitação do docente, bem como dos avaliadores, e concedeu o RSC – II, ou 
seja, nível diferente daquele pretendido pelo candidato e avaliado pela Comissão 
Especial de Avaliadores, nomeada pela Portaria nº 3.412 de 25/11/2014 (fl. 95). 
 
Neste diapasão, os cálculos para fins de retroatividade (fl. 155) do RSC foram baseados, 
conforme portaria nº 3.558 de 03/12/2014, no nível II, gerando um montante a ser pago 
ao docente no valor de R$ 3.044,65 (três mil e quarenta e quatro reais e sessenta e 
cinco centavos). 
 
Diante desta narrativa, a equipe de auditoria se deparou com uma celeuma envolvendo 
o processo em tela, senão vejamos! 
 
Entende-se que a servidora não poderia ter solicitado o RSC-III, pois não possui o título 
de mestre para consubstanciar seu pleito. Por outro lado, não poderia a PROGEP, e 
posteriormente a Reitoria, deferir o RSC-II para a docente, seja porque a mesma não foi 
avaliada para esse nível de RSC, seja porque, na análise da Auditoria Interna, a docente 
não atinge a pontuação mínima para concessão do RSC concedido, qual seja, 25 pontos 
nos termos do Art. 12 da Resolução n° 34/2014/CS. 
 
A documentação apresentada pela docente às fls. 36-38 para o RSC-II, mormente para 
pontuar na Diretriz III – Subitem 11 – não correspondem à participação como membro 
de órgão consultivo e propositivo do INSTITUTO, mas sim de outras instituições. Logo, a 
docente não poderia pontuar neste subitem.  
 
Nesse mesmo sentido, os documentos apresentados pela docente às fls. 39-42, para 
pontuar no critério 18 da Diretriz-V, do RSC-II, não correspondem à atuação NA PRÓPRIA 
INSTITUIÇÃO, mas sim em outras instituições. Logo, a docente não poderia pontuar, 
também, neste subitem.   
 
Desta forma, a documentação apresentada para o RSC-II, Diretriz III – Subitem 11 e 
Diretriz-V – Subitem 18 não demonstram a atuação do docente, como sendo na própria 
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instituição, como exige a norma. Assim sendo, entende-se que a docente não atinge a 
pontuação mínima para o RSC-II, deferido pela PROGEP e ratificado pela Reitoria, 
conforme quadro a seguir: 
 

Processo Matrícula Câmpus RSC 
Pontuação 

informada pelo 
candidato 

Pontuação real 
comprovada 

nos autos  

23463.000***/2014-06 228**** Propriá RSC-II 36 13 

 
Sendo assim, por não ter alcançado a pontuação mínima exigida para o RSC-II, qual seja, 
25 pontos, e mesmo assim ter havido o deferimento (por decisão da PROGEP), se 
configurou a inobservância dos procedimentos legais e formais para concessão do RSC, 
gerando pagamentos indevidos. Assim determina o Art. 10 da Resolução nº 
034/2014/CS/IFS, a seguir transcrita: 
  

Art. 12. Para fazer jus à concessão do RSC, o docente deverá atingir 50 
(cinquenta) pontos, sendo que 25 (vinte e cinco) pontos deverão estar 
contemplados no nível de certificação pretendido. (negritou-se) 

 

Como já se não bastasse toda essa problemática acima narrada, que resultou no 
pagamento indevido no valor de R$ 3.044,65 (três mil e quarenta e quatro reais e 
sessenta e cinco centavos), a PROGEP, em 27/01/2015, sugeriu a emissão de nova 
portaria (fl. 161) concedendo o RSC-III para a docente, tendo em vista a emissão de 
Portaria nº 176/2015, que reconheceu o título de Mestre a mesma. Vejamos o despacho 
do Pró-Reitor de Gestão de Pessoas as fls. 159-v: 
 

Ao Gabinete-REI, 
Considerando a edição da Portaria nº 176/2015 e considerando que a 
comissão havia deferido o pedido de RSC-III da docente, encaminho a 
minuta de Portaria. 

 
Ora, no momento que a Comissão Especial de Avaliadores, nomeada pela Portaria nº 
3.412 de 25/11/2014 (fl. 95), deferiu o RSC-III para a docente, a mesma não possuía o 
título de mestre, conforme atestado pela própria PROGEP, ou seja, aquela análise não 
teve validade, pois o docente não possuía o requisito mínimo para concessão do RSC-III, 
qual seja, o título de mestre.  
 
Assim, para um novo deferimento no RSC-III, seria necessário que a docente se 
submetesse a uma nova avaliação, tendo em vista que aquela não cumpriu os requisitos 
legais para o seu deferimento, conforme tudo que aqui narrado.  
 
c) Causas: 
Decisão equivocada do gestor em deferir RSC diverso do solicitado pelo docente. 
 
d) Manifestação da Unidade 
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Por meio do Memorando Eletrônico nº 61/2015 DAP-PROGEP a Unidade se manifestou 
da seguinte forma: 
“Com relação à situação de matrícula 228**** (23463.000***/201406) indago porque 
haveria necessidade de uma nova avaliação já que o impedimento, à época, foi tão 
somente por não possuir o título de mestre. Se caberia uma nova avaliação esta 
pergunta não deveria ser feita à CPPD?" 

 
e) Análise da Manifestação: 
As justificativas apresentadas pela Unidade não afastam o achado, uma vez que não 
esclareceu o fato apontado. 
 
Em resposta as indagações da PROGEP, a Audint mantém seu posicionamento, no 
sentido de que não poderia a PROGEP conceder o RSC-II para a docente, tendo em vista 
que a mesma não foi avaliada para esse nível de RSC, o que resultou no pagamento 
indevido no valor de R$ 3.044,65 (três mil e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos), bem como, conforme análise desta Auditoria, mesmo se fosse avaliada para o 
RSC-II não atingiria a pontuação mínima exigida de 25 (vinte e cinco pontos).   
 
Além disso, o fato da docente não possuir o título de mestre à época é fator suficiente 
para o indeferimento do seu pleito, pois a mesma não preenchia os requisitos mínimos 
para a obtenção do RSC-III. 
 
Por fim, tal constatação não foi direcionada à CPPD, pelo fato de que a concessão do 
RSC-II, bem como o deferimento posterior do RSC-III foram ações tomadas pela PROGEP 
e ratificadas pela Reitoria, conforme demonstrado nas fl. 152 e fl. 159-v do Processo nº 
23463.000***/2014-06. 
 
A responsabilidade da CPPD no fato narrado reside na não exigência da comprovação do 
título mínimo para respaldar a solicitação do docente ao RSC pretendido. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas não tiveram o condão de afastar a 
constatação, permanecendo nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: (Progep) 
Adotar as medidas necessárias para providenciar o ressarcimento ao erário, no tocante 
aos valores pagos indevidamente, a título de RSC-II. 
 
Recomendação 002: (Progep) 
Abstenha-se de conceder Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC diverso do 
solicitado pelo docente e avaliado pela CERSC.  
 
Recomendação 003: (CPPD) 
Verificar nos processos a presença de documentação comprobatória da qualificação 
mínima exigida para o RSC pretendido. 
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CONSTATAÇÃO 013: 
Inconsistências no pagamento de Retribuição por Titulação – RT dos docentes 
beneficiados com o RSC. 
 
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
Manual de Orientações ao Avaliador do CPRSC/MEC; 
 
b) Fato: 
Inicialmente, cumpre informar que foram analisados 67 processos de RSC, selecionados 
na amostragem da ação, e a equipe da auditoria interna verificou inconsistências no 
pagamento de Retribuição por Titulação – RT de alguns docentes beneficiados com o 
RSC, conforme segue. 
 
No processo nº 23462.000***/2014-33, do docente de matrícula 196****, Câmpus 
Itabaiana, foi verificado na planilha de cálculo anexada ao processo às fls. 86, referente 
ao ano de 2014, para fins de pagamento de Retribuição por Titulação por RSC, que os 
valores pagos ao professor no mês de setembro corresponderam a 9 (nove) dias ao 
invés de 30 (trinta) dias, sem apresentar justificativa para tal procedimento.  
 
Cumpre ressaltar o estatuído nos artigos 17 e 18 da Lei 12.772/2012, determinando a 
observação do anexo IV para fins de cálculo dos valores devidos de RSC aos docentes, 
nestes termos:  
 

Art. 17.  Fica instituída a RT, devida ao docente integrante do Plano de 
Carreiras e Cargos de Magistério Federal em conformidade com a 
Carreira, cargo, classe, nível e titulação comprovada, nos valores e 
vigência estabelecidos no Anexo IV. 
 
Art. 18.  No caso dos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para fins de percepção da RT, 
será considerada a equivalência da titulação exigida com o 
Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC. (negritou-se) 

 
Segue planilha demonstrando as inconsistências no pagamento de Retribuição por 
Titulação – RT dos docentes beneficiados: 
 

Processo Professor Câmpus Inconsistências 

23462.000***/2014-33 196**** Itabaiana 

Foi apresentado às fls. 89 no mês de setembro 
de 2014 para fins de cálculo da retroatividade 
do RSC o correspondente a 9 (nove) dias ao 
invés de 30. Não foi encontrado pela equipe de 
auditoria justificativa, nos autos do processo, 
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para tal procedimento.  

 
c) Causas: 
Equívoco nos cálculos para pagamento do RSC na folha do servidor beneficiário, quando 
do preenchimento da planilha. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 61/2015 DAP-PROGEP a Unidade se manifestou 
da seguinte forma: 
 
“Com relação à constatação 013 referente ao processo 23462.000***/201433, em que 
pese o servidor de matrícula 196**** constatamos que é válida a inconsistência 
apontada pela AUDINT. No exercício de 2014 o referido servidor não alterou regime de 
trabalho, não houve progressão, por isso não justifica a proporcionalidade de 09 dias 
para o mês de setembro de 2014. Para solução deste equívoco monta-se processo de 
exercício anterior para cadastramento no SIAPE do valor concernente à diferença de 21 
dias de R$ 2.261,88 e 21 dias de R$ 5.051,87.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
As justificativas apresentadas pela Unidade corroboram o achado, uma vez que 
reconhecem o fato narrado pela equipe da auditoria, não justificando a 
proporcionalidade de 09 dias para o mês de setembro de 2014.  
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas foram satisfatórias, mas não tiveram o 
condão de afastar a constatação, permanecendo nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Adotar as medidas necessárias para providenciar o pagamento ao servidor beneficiário, 
no tocante aos valores devidos. 
 
 
CONSTATAÇÃO 014: 
Inconsistências no pagamento de Retribuição por Titulação – RT dos docentes 
beneficiados com o RSC. 
 
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
Manual de Orientações ao Avaliador do CPRSC/MEC; 
 
b) Fato: 
Inicialmente, cumpre informar que foram analisados 67 processos de RSC, selecionados 
na amostragem da ação, e a equipe da auditoria interna verificou inconsistências no 
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pagamento de Retribuição por Titulação – RT de alguns docentes beneficiados com o 
RSC, conforme segue. 
 
No processo nº 23288.000***/2014-83, do docente de matrícula 348****, Lagarto, foi 
verificado na ficha financeira do servidor, referente ao ano de 2014, para fins de 
pagamento retroativo de Retribuição por Titulação por RSC, que o valor pago ao 
professor em dezembro de 2014 (R$ 6.325,99 – seis mil trezentos e vinte e cinco reais e 
noventa e nove centavos) não corresponde com o calculado pela equipe de auditoria, 
bem como não foi apresentado nos autos do processo a planilha de cálculo de 
retroativo do RSC concedido.  
 
Assim, em consulta realizada no SIAPE (>cacopca) foi verificado pela equipe de auditoria 
que desde o dia 01/08/2014 o regime de trabalho mudou de 40 horas semanais para 
Dedicação Exclusiva – DE, sendo devido a título de RSC-II o valor de R$ 2.020,25 (dois mil 
e vinte reais e vinte cinco centavos).     
 
Todavia, em consulta realizada no SIAPE (>fpemfichaf) da ficha financeira no ano de 
2014, o valor a pago a título de retroativo de RSC-II foi de R$ 6.325,99 (seis mil trezentos 
e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos). No entanto, nos cálculos da equipe de 
auditoria o valor que devido seria R$ 9.467,83, restando a pagar R$ 3.141,84 (três mil 
cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Segue planilha demonstrando 
os cálculos de retroatividade: 

PROCESSO MATRÍCULA CÂMPUS 
VALORES A RECEBER 

Mês Recebido Devido Diferença 

23288.000***/2014-83 348**** Lagarto 

jan/14 330,22 905,31 575,09 

fev/14 330,22 905,31 575,09 

mar/14 330,22 905,31 575,09 

abr/14 330,22 905,31 575,09 

mai/14 330,22 905,31 575,09 

jun/14 330,22 905,31 575,09 

jul/14 330,22 905,31 575,09 

ago/14 659,70 2.020,25 1.360,55 

set/14 659,70 2.020,25 1.360,55 

out/14 659,70 2.020,25 1.360,55 

nov/14 659,70 2.020,25 1.360,55 

dez/14 2.020,25 2.020,25 - 

Total 9.467,83 

Valor Pago 6.325,99 

Valor a pagar 3.141,84 

 
Cumpre ressaltar o estatuído nos artigos 17 e 18 da Lei 12.772/2012, determinando a 
observação do anexo IV para fins de cálculo dos valores devidos de RSC aos docentes, 
nestes termos:  
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Art. 17.  Fica instituída a RT, devida ao docente integrante do Plano de 
Carreiras e Cargos de Magistério Federal em conformidade com a 
Carreira, cargo, classe, nível e titulação comprovada, nos valores e 
vigência estabelecidos no Anexo IV. 
 
Art. 18.  No caso dos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para fins de percepção da RT, 
será considerada a equivalência da titulação exigida com o 
Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC. (negritou-se) 

 
c) Causas: 
Equívoco nos cálculos para pagamento do RSC na folha do servidor beneficiário, por não 
observarem possíveis alterações no regime de trabalho do docente. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através de e-mail do Diretor Geral do Câmpus Lagarto, enviado em 17/06/2015, a 
Unidade se manifestou da seguinte forma: 
 
“Em atendimento a vossa solicitação, temos a informar que os cálculos de RSC eram 
realizados pela PROGEP. No caso do processo em tela a situação já foi detectada e 
corrigida para pagamento conforme consta no anexo deste email, com pagamento 
previsto para junho.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
As justificativas apresentadas pela Unidade, bem como os documentos comprobatórios 
anexados foram satisfatórios e tiveram o condão de afastar a constatação. 
 
 
CONSTATAÇÃO 015:  
Inconsistências no pagamento de Retribuição por Titulação – RT dos docentes 
beneficiados com o RSC. 
 
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
Manual de Orientações ao Avaliador do CPRSC/MEC; 
 
b) Fato: 
Inicialmente, cumpre informar que foram analisados 67 processos de RSC, selecionados 
na amostragem da ação, e a equipe da auditoria interna verificou inconsistências no 
pagamento de Retribuição por Titulação – RT de alguns docentes beneficiados com o 
RSC, conforme segue. 
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Nos processos nº 23289.00****/2014-19 e nº 23289.00****/2014-11, em que pese os 
servidores de matrículas 48*** e 48*** fazeres jus a um retroativo, referente ao ano de 
2014 no valor R$60.762,00 (sessenta mil e setecentos e sessenta e dois reais), os 
mesmos não receberam o valor de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais), 
calculados no retroativo, pagos em dezembro de 2014. 
 
Todavia, em consulta realizada no SIAPE (>fpemfichaf) das fichas financeiras no ano de 
2014, constatou-se que no mês de dezembro os servidores receberam R$60.000 
(sessenta mil reais), referentes ao pagamento de retroativo de Retribuição por Titulação 
por RSC. Assim, a auditoria verificou que o valor R$762,00 (setecentos e sessenta e dois 
reais) deixou de ser pago a cada um dos docentes. 
 
Segue planilha demonstrando as inconsistências no pagamento de Retribuição por 
Titulação – RT dos docentes beneficiados: 
 

Processo Matrícula Câmpus Inconsistências 

23289.00****/2014-19 48*** 
São 

Cristóvão 

Foi apresentada planilha de cálculo 
anexada ao processo às fls. 110 e 111, 
referente ao ano de 2014, para fins de 
pagamento retroativo de Retribuição 
por Titulação por RSC, com o valor de 
R$60.762,00, mas consta na ficha 
financeira o pagamento de R$60.000. 

23289.00****/2014-11 48*** 
São 

Cristóvão 

Foi apresentada planilha de cálculo 
anexada ao processo às fls. 103 e 104, 
referente ao ano de 2014, para fins de 
pagamento retroativo de Retribuição 
por Titulação por RSC, com o valor de 
R$60.762,00, mas consta na ficha 
financeira o pagamento de R$60.000. 

 
c) Causas: 
Limitação do pagamento de retroativos a título de RSC por orientação do MPOG.  
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 61/2015 DAP-PROGEP a Unidade se manifestou 
da seguinte forma: 
 
“Sobre os servidores de matrículas 48*** (23289.00****/201419) e 48*** 
(23289.00****/201411) a falta de pagamento de R$ 762,00 foi pelo fato que o 
Ministério do Planejamento restringiu o pagamento retroativo de RSC em 2014 a 04 
sequências de lançamento (6,7,8 e 9) no valor de R$ 15.000,00 cada sequência. Para 
solução deste equívoco monta-se processo de exercício anterior para cadastramento no 
SIAPE do valor concernente à R$ 762,00 referente a dezembro de 2014.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
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As justificativas apresentadas pela Unidade corroboram o achado, uma vez que 
reconhecem que a falta de pagamento dos retroativos a título de RSC em valores acima 
de R$ 60.000,00 se deu em virtude de o Ministério do Planejamento ter restringido o 
pagamento retroativo de RSC em 2014 a 04 sequências de lançamento no valor de R$ 
15.000,00 cada. No entanto, não foi juntada ao processo a determinação do MPOG 
acima citada.  
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas foram satisfatórias em parte, mas não 
tiveram o condão de afastar a constatação, permanecendo nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: 
Adotar as medidas necessárias para providenciar o pagamento aos servidores 
beneficiários, no tocante aos valores devidos. 
 
 
CONSTATAÇÃO 016: 
Inconsistências na Retribuição por Titulação – RT retroativa gerando pagamento a 
maior para o docente beneficiado com o RSC. 
 
a) Evidências: 
Lei 12.772/2012; 
Resolução nº 01/2014/SETEC/MEC; 
Resolução n° 34/2014/CS/IFS;  
Manual de Orientações ao Avaliador do CPRSC/MEC; 
 
b) Fato: 
Inicialmente, cumpre informar que foram analisados 67 processos de RSC, selecionados 
na amostragem da ação, e a equipe da auditoria interna verificou inconsistências no 
pagamento de Retribuição por Titulação – RT de alguns docentes beneficiados com o 
RSC, conforme segue. 
 
Nos processos nº 23289.00****/2014-11, em que pese a servidora de matrícula 53*** 
ter recebido a partir de Abril de 2014 o valor de R$ 1.052,98 (hum mil e cinqüenta e dois 
reais e noventa e oito centavos), conforme informações abstraídas no SIAPE 
(>fpemfichaf) das fichas financeiras no ano de 2014, as Planilhas de Cálculos do 
retroativo de Retribuição por Titulação por RSC considerou como se a docente tivesse 
auferido o valor de R$ 997,67 (novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete 
centavos), conforme docs. de fls. 92/93, gerando pagamento a maior à servidora num 
total de R$ 442,48 (quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos). 
 
Segue planilha demonstrando as inconsistências no pagamento de Retribuição por 
Titulação – RT dos docentes beneficiados: 
 

DIFERENÇA PLANILHA DE CÁLCULO X VALOR RECEBIDO 
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MÊS PLANILHA FICHA FINANCEIRA PGTO. A MAIOR 

Abr/14 R$ 997,67 R$ 1.052,98 R$ 55,31 

Mai/14 R$ 997,67 R$ 1.052,98 R$ 55,31 

Jun/14 R$ 997,67 R$ 1.052,98 R$ 55,31 

Jul/14 R$ 997,67 R$ 1.052,98 R$ 55,31 

Ago/14 R$ 997,67 R$ 1.052,98 R$ 55,31 

Set/14 R$997,67 R$ 1.052,98 R$ 55,31 

Out/14 R$ 997,67 R$ 1.052,98 R$ 55,31 

Nov/14 R$ 997,67 R$ 1.052,98 R$ 55,31 

DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO R$ 442,48 

 
Portanto, resta comprovada a falha no cálculo do pagamento retroativo e o 
consequente prejuízo ao erário. 
 
c) Causas: 
Equívoco nos cálculos quando do cadastramento do pagamento do RSC na folha do 
servidor beneficiário. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando Eletrônico nº 61/2015 DAP-PROGEP a Unidade se manifestou 
da seguinte forma: 
 
“Já com relação à docente de matrícula 53*** realmente houve erro no valor recebido 
de abril a novembro de 2014. Esta diferença apurada pela AUDINT tem que formalizar 
processo de reposição ao erário, encaminhar para coordenadoria de legislação e normas 
para emissão de nota técnica e posterior ciência do servidor da devolução para depois 
sim lançar o desconto de reposição ao erário na folha de pagamento.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
As justificativas apresentadas pela Unidade corroboram o achado, uma vez que 
reconhecem o erro de cálculo para o pagamento dos valores retroativos à servidora.  
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas foram satisfatórias, mas não tiveram o 
condão de afastar a constatação, permanecendo nos mesmos termos. 
 
Recomendação 001: (Progep) 
Observar as fichas financeiras do docente quando da elaboração da planilha de cálculo 
dos retroativos a título de RSC. 
 
Recomendação 002: (Progep) 
Adotar as medidas necessárias para providenciar o ressarcimento ao erário, no tocante 
aos valores pagos indevidamente. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Em face dos exames realizados, a equipe de auditoria concluiu que os setores 
envolvidos, no que tange à Concessão de Reconhecimento de Saberes e Competências, 
devem adotar medidas corretivas urgentes, com vistas a elidirem os pontos ressalvados 
neste relatório. 
 
A ausência de padronização ou não utilização de procedimentos/controles adequados 
no processo de execução das concessões de RSC, gerou a diversificação de 
procedimentos adotados pelas Comissões Especiais, o que ocasionou diversas 
impropriedades e sério risco à legalidade e legitimidade das concessões, como as aqui 
apontadas. 
 
Ademais, observou-se que a ausência de clareza e objetividade na norma que instrui o 
requerente sobre a documentação a ser apresentada no Relatório Descritivo, bem como 
o equívoco dos avaliadores quanto ao atendimento dos critérios contidos nesta 
Resolução, trouxeram sérias consequências à concessão do benefício, inclusive com o 
pagamento indevido e prejuízo ao erário. 
 
Impende informar que os nomes de todos os docentes que evidenciaram os achados de 
auditoria foram substituídos pelas matrículas de forma a preservá-los, porém as 
informações completas estão citadas nas SA's nºs 33/2015, 34/2015, 35/2015, 36/2015 
e 37/2015, anteriormente encaminhadas. 
 
Destarte, conclui-se que as situações relatadas exigem dos setores envolvidos a adoção, 
tempestiva, de medidas preventivas e corretivas, para salvaguardar o interesse público, 
fortalecer os controles administrativos e reduzir os riscos de sanções aos gestores. 
 
Por fim, cabe aos atores envolvidos no processo realizar um acompanhamento mais 
efetivo dos processos vindouros, por meio das ações de monitoramento às 
recomendações expedidas pela AUDINT, através do Plano de Providência Permanente, a 
ser encaminhado oportunamente.  
 
Os servidores listados a seguir que não tiveram suas assinaturas apostas neste relatório 
não estavam presentes, quando da geração deste documento, por motivo previsto 
legalmente. No entanto, atuaram efetivamente como membros da equipe responsável 
pela ação de controle. 
 
 
 

Aracaju/SE, 09 de julho de 2015. 
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