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1 – INTRODUÇÃO: 

 

Em consonância com o disposto no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT referente à 
ação prevista no item 2.3  – Área 02 (Gestão de Recursos Humanos), que trata da 
Auditoria de Avaliação dos Controles Internos Administrativos, que foi deflagrada por 
meio do Memorando Eletrônico nº 030/2017/AUDINT, a Auditoria Interna do IFS vem 
apresentar o resultado dos exames realizados por 2 (dois) auditores no período de 
23/03/2017 a 05/06/2017, com 437 horas de trabalho junto à PROGEP/Reitoria, no 
intuito de avaliar os controles internos adotados nas atividades relacionados aos 
processos de Concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação. 
 
Cumpre destacar que esta ação estava prevista para ser realizada por 03 (três) 
auditores, no período de 21/02/17 a 03/05/2017. Porém, em decorrência da licença 
médica de um auditor durante este período, a ação foi desenvolvida apenas por 02 
(dois) auditores. Ademais, a conclusão do relatório foi adiada em virtude da necessidade 
de prorrogação dos prazos de respostas às SA’s, solicitadas pelos gestores envolvidos 
nas atividades relacionadas a esta ação de auditoria.  
 
Para subsídio aos trabalhos de avaliação dos controles internos, a equipe expediu 
Solicitação de Auditoria (SA) em atenção ao gestor competente, com prazos definidos 
para apresentação de informações, documentos e procedimentos dos setores 
responsáveis pelos processos de concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por 
Titulação, buscando evidenciar aperfeiçoamentos implementados e sugerindo 
adequações, em sendo o caso, que contribuam para a minimização de riscos e para a 
melhoria contínua dos processos. 
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de análise das respostas dos 
servidores envolvidos no processo, confronto e consolidação de informações recolhidas 
e indagações orais, em estrita observância às normas de auditoria interna, em especial 
às aplicáveis ao serviço público federal.  
 
Apesar de nenhuma restrição ter sido imposta à realização deste trabalho, em face a 
ausência de disponibilidade por parte do auditado em determinados períodos durante a 
ação, em função das atividades de fechamento de folha de pagamento, houve um 
atraso na realização da aplicação do Questionário de Avaliação de Controles Internos, o 
que ocasionou um atraso no cronograma de atividades da ação.  
 
Ressalta-se que a responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar 
controles internos para assegurar a consecução de objetivos traçados, é da gestão, em 
seus diversos níveis, e tais ações são úteis e necessárias a todo e quaisquer processos 
internos em função dos riscos a eles associados.  
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1.1 – Escopo do trabalho  

 
A avaliação dos controles internos adotados nas atividades de Concessão de Incentivo à 
qualificação e Retribuição por Titulação foi baseada no modelo de referência COSO II, 
onde foram selecionados os componentes “Ambiente Interno”, “Atividades de 
controle”, “Informação e Comunicação” e “Monitoramento” e em nível de Atividades.  
 
A estratégia metodológica utilizada na auditoria consistiu na análise das constatações 
identificadas no Relatório de Avaliação da Gestão, que avaliou 30% dos processos de 
Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação IFS concedidos no exercício 2015, 
com o objetivo de identificar a existência, adequação e a eficácia dos controles internos 
adotados pela PROGEP. Utilizou-se ainda a aplicação de Questionário de Avaliação de 
Controles Internos com o intuito de obter a avaliação dos controles internos na visão do 
setor auditado, como também levou em consideração conta os documentos, manuais, 
checklists e outros procedimentos disponibilizados pelos setores responsáveis pelos 
processos. 
 
Para identificação das principais atividades relacionadas aos processos de concessão de 
Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação foram realizadas reuniões 
presenciais com os gestores responsáveis pelas atividades no intuito de elaborar a 
matriz de Riscos e Controles de cada um dos processos e a partir de então selecionar as 
atividades que seriam objeto dos testes de controle a serem realizados por essa Audint. 
 
A apresentação dos resultados desse trabalho será dividida em duas partes, sendo que a 
1ª parte trará as deficiências nos controles constatadas a partir dos trabalhos 
desenvolvidos na Ação de Avaliação de Concessão de Incentivo à Qualificação e 
Retribuição por Titulação (Relatório de Auditoria nº 003/2017) e avaliação das Respostas 
do Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI), e a 2ª parte trará o grau de 
maturidade dos controles internos da PROGEP/Reitoria relacionados aos processos de 
concessão de IQ e RT. 
 

1.2 – Metodologia utilizada para avaliação dos controles internos administrativos 

 
Para calcular o grau de maturidade dos controles internos foi o adotado pelo COSO - 
Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (Comitê das 
Organizações Patrocinadoras da Comissão Tradway).  
 
O modelo estrutural do Coso prevê aspectos que devem estar presentes em um sistema 
de controle interno eficaz, quais sejam: 
 
a) a fixação de objetivos – definidos em quatro categorias: estratégicos, operacionais, de 
comunicação e de conformidade;  
b) os objetos de controle – em nível da organização ou de partes dela e em nível de 
atividades; 
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c) os meios para o atingimento dos objetivos, denominados ‘componentes’ – ambiente 
interno; fixação de objetivos; identificação de eventos; avaliação de riscos; resposta a 
risco; atividades de controle; informações e comunicações e monitoramento. 
 
Em virtude do processo de implantação da política de gestão de riscos do IFS e da não 
existência de definições essenciais para aplicação do modelo COSO II completo, 
contendo a avaliação de todos os seus componentes na PROGEP,  foram escolhidos 
quatro componentes do sistema de controle interno, quais sejam: ambiente interno, 
atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento voltados para as 
atividades relacionadas aos processos de concessão de Incentivo à Qualificação e 
Retribuição por Titulação.  
 
Para a operacionalização da avaliação, foram realizados os seguintes passos: 
 

 1º Elaboração da Matriz de Riscos e Controles – MRC: 
 
Com o objetivo de elaborar a Matriz de Riscos e Controles – MRC foram realizadas 
entrevistas com os coordenadores, chefes de departamento e pró-reitor envolvidos nos 
processos de concessão de IQ e RT, os quais realizaram o preenchimento da matriz de 
risco, indicando as atividades relevantes dos processos, os riscos associados a estas 
atividades, os controles relacionados aos riscos, assim como foram atribuídos valores, 
de acordo com a escala própria, aos itens probabilidade (P), que se refere a frequência, 
e consequência (C), que se refere ao impacto  dos riscos identificados. A partir destas 
informações foi possível obter o nível (N) de risco de cada atividade, conforme Anexo I 
deste Relatório.  
 
Uma vez identificado o grau de risco foram selecionados os riscos que possuíam grau 
extremo e alto para que fossem realizados os testes. 
 

 2º Identificação de atividades e testes de controle: 
 
Com o objetivo de avaliar os controles foram selecionadas, a partir da Matriz de Riscos e 
Controles – MRC, as atividades classificadas com maior grau de risco para realização dos 
testes de controle.  
 
Quanto ao risco “Autorizar e não desbloquear o processo”, apesar de seu grau ter sido 
classificado como extremo, tanto em relação ao processo de Concessão de Incentivo à 
Qualificação, quanto no processo de Concessão de Retribuição por Titulação, de acordo 
com a análise realizada nos processos e nas informações passada pelos gestores, não foi 
identificado nenhum caso existente até o momento, motivo pelo qual não foi realizado 
testes nos controles existentes na atividade associada a esse risco. 
 
Desse modo, a análise concentrou-se nas atividades cuja avaliação atribuiu um alto grau 
de risco inerente para os riscos mapeados. 
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Sendo assim, foram avaliadas 06 (seis) atividades relacionadas ao processo de IQ e 05 
(cinco) atividades relacionadas ao processo de RT. A partir de então, foram identificados 
possíveis controles internos relacionados a tais atividades, conforme demonstrado no 
Anexo II. 
 

 3º Levantamento de documentação: 
 
Foram solicitados formalmente aos gestores, por meio de Solicitação de Auditoria, das 
informações e documentos, manuais, procedimentos, roteiros e checklists referentes à 
execução das atividades de concessão de IQ e RT selecionadas. 
 

 4º Validação dos processos e controles: 
 
A ação Avaliação dos processos de concessões de IQ e RT (Relatório de Auditoria nº 
03/2017) deu subsídio para validar os processos desenvolvidos na atividade de 
concessões de IQ e RT bem como a efetividade dos controles internos, tendo como base 
os procedimentos previstos em regulamentos internos e legislações. 
 

 5º Aplicação dos instrumentos de avaliação (QACI): 
 
De posse dos documentos disponibilizados pelos gestores, em atendimento à Solicitação 
de Auditoria encaminhada previamente, e após análise de tais documentos a equipe de 
auditoria elaborou e aplicou Questionário de Avaliação dos Controles Internos (QACI), 
com o objetivo de verificar a percepção dos servidores envolvidos nas atividades, cujos 
resultados para cada componente são apresentados no Anexo III desse Relatório. 
 

 6º Avaliação do grau de maturidade dos controles internos: 
 
De posse dos documentos disponibilizados pelos gestores, em atendimento à Solicitação 
de Auditoria encaminhada previamente, e após encaminhamento das respostas ao 
questionário com servidores responsáveis pelo processo, para avaliar os controles 
internos instituídos, atribuindo notas (de 1 a 3) a cada um dos controles existentes na 
Matriz de Riscos, a equipe aplicou testes de auditoria para avaliar a qualidade dos 
controles internos instituídos, especialmente quanto a sua existência, adequação e 
eficácia operacional. 
 
Com base nas informações levantadas e conclusões obtidas após aplicação dos testes de 
auditoria, a Audint calculou o grau de maturidade dos controles interno adotados pela 
entidade para garantir o cumprimento do papel das atividades de concessão de IQ e RT, 
que será apresentado no final deste relatório. 
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2 – RESULTADOS DOS TRABALHOS: 

 

2.1 – Deficiências constatadas 

 

DEFICIÊNCIA 001: Divergência entre a estrutura organizacional definida no Regimento 
Interno e a praticada pela PROGEP 

 
a) Evidências: 
Resolução nº 39/2016/CS/IFS – Regimento Interno; 
Portaria IFS nº 404, de 20 de fevereiro de 2017. 
 
b) Situação encontrada: 
Com o intuito de avaliar o componente Ambiente Interno, foi realizada análise do 
Regimento Interno da Reitoria, aprovado através da Resolução CS/IFS nº 39/2017, onde 
foi possível identificar a estrutura organizacional da PROGEP, cuja composição é 
apresentada segundo organograma abaixo: 
 

 
Fonte: Elaborado pela Audint 

 

Ressalta-se que o Regimento Interno da Reitoria, nos arts. 97 a 114, define as 
competências e atribuições dos cargos componentes dos departamentos e das 
coordenadorias que fazem parte da estrutura organizacional da PROGEP.  
 
Assim, analisando o art. 98, inciso X, do Regimento Interno da Reitoria, foi possível 
observar a atuação sistêmica da PROGEP, como órgão central responsável por criar atos 
normativos com a finalidade de disciplinar e padronizar as atividades relativas à Gestão 

 
Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas - PROGEP 

Departamento de 
Cadastro, Pagamento e 

Administração de 
Pessoal -  DCPAP 

Departamento de 
Normas, seleção e 

Desenvolvimento de 
Pessoal - DNSDP 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Pessoas –  
CDP 

Coordenadoria 
de Seleção e 
Contratos –  

CSC 

Coordenadoria de 
Legislação e 

Normas –  
COLEN 

Coordenadoria 
de Folha de 
Pagamento - 

COPAG 

Coordenadoria 
de Cadastro - 

CCAD 

Coordenadoria de 
Aposentadoria e 

Pensão –  
COAPEN 
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de Pessoas, em toda a PROGEP como também às Coordenadorias de Gestão de Pessoas 
dos campi, in verbis:  

Art. 98. À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas compete: 
(...) 
X- Criar atos normativos com a finalidade de disciplinar e padronizar as 
atividades relativas à Gestão de Pessoas, vinculando-se tais atos a toda à 
PROGEP e às Coordenadorias de Gestão de Pessoas dos campi, inclusive 
ampliando o rol de competências presentes nos respectivos Regimentos 
Internos. 

 
Em análise do Regimento Interno do Campus Aracaju, Resolução CS/IFS nº 47/2016, é 
possível identificar a existência e subordinação à PROGEP da Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas no campus, que dentre outras competências, é responsável por executar 
lançamentos na folha do servidor, administrar as solicitações e requerimentos dos 
servidores e manter atualizado o cadastro dos servidores, senão vejamos:  
 

Art. 20. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP), diretamente 
subordinada à Direção Geral, é responsável pelo planejamento, organização, 
direção, monitoramento, avaliação e orientação das atividades relacionadas 
com as políticas de gestão de pessoas, no âmbito do campus, em consonância 
com as diretrizes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP.  
  
Art. 21. À Coordenadoria de Gestão de Pessoas, no âmbito do campus, 
compete:   
I- Implementar ações com vistas à integração das pessoas e socialização 
organizacional; II- Prover a avaliação funcional do servidor;  
III- Executar os lançamentos na folha de pagamento do servidor;  
IV- Orientar os servidores em matérias pertinentes aos direitos, deveres e 
vantagens;  
V- Implementar o processo de treinamento e desenvolvimento do pessoal.  
VI- Desenvolver programas de assistência e relações com servidores;  
VII- Implementar ações inerentes à higiene, segurança e qualidade de vida no 
trabalho; VIII- Gerir o banco de dados e o sistema de informações de Recursos 
Humanos;  
IX- Promover, no âmbito de suas competências, as ações estabelecidas nos 
planos institucionais;  
X- Manter-se atualizado quanto aos temas, legislações e pesquisas inerentes à 
Gestão de Pessoas;  
XI- Assessorar os diretores e as gerências do campus nos assuntos referentes 
à gestão de pessoas;   
XII- Subsidiar a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas no levantamento das 
necessidades de treinamento dos servidores;  
XIII- Administrar as solicitações e requerimentos referentes à gestão de 
pessoas dos servidores;  
XIV- Manter atualizado o cadastro dos servidores;  
XV- Executar atividades, procedimentos e rotinas necessários ao 
funcionamento do setor;  
XVI- Alimentar os sistemas de informação disponíveis com finalidades 
inerentes ao setor pessoal;  
XVII- Solicitar, encaminhar e acompanhar os processos concernentes a 
avaliações de desempenho, estágio probatório, estabilidade e progressão 
funcional dos servidores; XVIII- Desempenhar outras atividades e 
competências delegadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas;  
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XIX- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. (grifou-se) 
 

Salientamos que consultado os Regimentos Internos dos demais Campus, quais sejam, 
Campus São Cristóvão (Resolução CS/IFS nº 51/2016, arts. 20 e 21), Campus Lagarto 
(Resolução CS/IFS nº 38/2016, arts. 20 e 21), Campus Estância (Resolução CS/IFS nº arts. 
20 e 21), Campus Glória (Resolução CS/IFS nº 48/2016, arts. 20 e 21), Campus Itabaiana 
(Resolução CS/IFS nº 49/2016), Campus Propriá (Resolução CS/IFS nº 50/2016, arts. 20 e 
21) e Campus Tobias Barreto (Resolução CS/IFS nº 53/2016, art. 20 e 21) todos também 
trazem as mesmas atribuições, vinculação e competências das Coordenadorias de 
Gestão de Pessoas (CGP) descritas no Regimento Interno do Campus Aracaju. 
 
No entanto, quando da execução das ações de avaliação de controles internos nos 
processos de Concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação, objetos 
desse Relatório, foi evidenciada uma estrutura centralizada na PROGEP, não mais 
existindo as Coordenadorias de Gestão de Pessoas nos campi, conforme informações 
constantes na Portaria nº 404, de 20 de fevereiro de 2017, senão vejamos: 
 

1. Extinguir, a partir  de 1º de março de 2017, as Coordenadorias de Gestão 
de Pessoas dos Campi do Instituto Federal de Sergipe. 
(...) 
3. Centralizar, nos termos do art. 9º da Lei nº 11.892/2008, todas as ações e 
processos relativos à Gestão de Pessoas na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
– PROGEP. 

 
Observa-se então que a mudança realizada na atuação sistêmica da PROGEP junto a 
CGP’s dos Campus deixou de existir, uma vez que as Coordenadorias foram extintas, 
contudo destoa da estrutura organizacional descrita nos Regimentos Internos da 
Reitoria e dos Campus. 
 
c) Análise da Equipe: 
A estrutura organizacional de uma entidade fornece a base para o planejamento, 
execução, controle e monitoramento das atividades. Envolve a determinação das 
principais áreas de autoridade e responsabilidade e as suas linhas de subordinação, 
juntamente com procedimentos efetivos para monitorar resultados (prestações de 
contas), deve ser estabelecida de forma a favorecer o cumprimento da missão e o 
alcance dos objetivos da organização, bem como o gerenciamento dos riscos e a eficácia 
dos controles. 
 
A ausência de atualização dos devidos Regimentos Internos para que os mesmos 
espelhem a real estrutura organizacional da PROPEG favorece a inadequação dos 
controles, fomentando os riscos dos processos conduzidos, uma vez que atribui 
regimentalmente as competências às CGP’s dos campus, sendo que as mesmas já não 
mais existem e suas competências foram absorvidas pelas coordenações da PROGEP. 
 
Desse modo, se faz necessário repensar os controles internos administrativos, tendo por 
base essa nova forma de atuação centralizada e, para tanto, essa estrutura deve estar 
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formalmente definida através do Regimento Interno para que os controles 
institucionalizados tenham respaldo legal para a sua existência. 
 
d) Causas: 
Ausência de atualização dos Regimentos Internos da Reitoria e dos campus sendo estes 
instrumentos essenciais ao suporte da gestão de riscos e úteis ao fortalecimento dos 
controles internos. 
 
e) Manifestação da Unidade: 
Embora instado a se manifestar, por meio do Memorando Eletrônico n° 60/2017 - 
AUDINT de 09/05/2017, no prazo de até 05 (cinco) dias sobre as deficiências apontadas 
no relatório preliminar, o gestor não encaminhou manifestação dentro do prazo 
inicialmente estabelecido. Através do Memorando Eletrônico nº 42/2017 - DCPAP – 
PROGEP, o gestor solicitou prorrogação do prazo para manifestação. Foi, então, 
concedido a dilação do prazo para o dia 26/05/2017, diante da justificativa de força 
maior. 
 
Considerando a ausência de manifestação no prazo estabelecido, foi enviado o 
Memorando Eletrônico nº 71/2017 – AUDINT, comunicando ao gestor novo prazo para 
manifestação, 01/06/2017, ao mesmo tempo, o gestor foi informado que encerrado 
este novo prazo, o relatório seria finalizado com/sem a manifestação. 
 
Desta forma, embora instado a se manifestar, quedou-se inerte. 
 
f) Análise da Manifestação: 
Ante a ausência de manifestação por parte do gestor, mantém-se a deficiência 
encontrada em todos os seus termos. 
 
g) Riscos e Efeitos: 
A existência de divergência entre a estrutura organizacional descrita nos Regimentos 
Internos da Reitoria e dos campus quanto a atuação da PROGEP pode gerar 
desconhecimento acerca de quem é o responsável por realizar atividades do setor, 
sobreposição de responsabilidades pela realização de uma mesma atribuição 
ocasionando retrabalho, bem como pode contribuir para fomentar os riscos dos 
processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles internos. 
 
Recomendação: 
Realizar a alteração nos Regimentos Internos da Reitoria e dos campi para fazer constar 
as alterações da estrutura organizacional que foram realizadas através da Portaria nº 
404, de 20 de fevereiro de 2017. 
 

DEFICIÊNCIA 002: Ausência de controle no acompanhamento e na guarda dos 
processos de concessão de IQ e RT. 
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a) Evidências: 
Processo nº 23289.00****/2014-55; 
Resposta à S/A nº 24/2017/Audint/IFS; 
Portaria IFS nº 404, de 20 de fevereiro de 2017. 
 
b) Situação encontrada: 
Para realização da análise dos controles internos adotados nos processos de concessão 
de   IQ e RT foi emitida a S/A nº 24/2017/Audint/IFS solicitando os processos do escopo 
desta auditoria, sorteados de forma aleatória a partir do universo de processos na 
mesma natureza, concedidos no exercício 2015.  
 
Em resposta, o gestor informou a esta Audint sobre a impossibilidade de atender na 
íntegra a S/A nº 24/2017/Audint/IFS, uma vez que o Processo nº 23289.00****/2014-55 
não foi localizado. Sendo assim, não foi possível realizar a análise do processo 
supracitado. 
 
c) Análise da Equipe: 
Após a análise da resposta encaminhada à Audint, a Equipe concluiu que não há um 
controle efetivo da tramitação processual, visto que o Processo nº 23289.00****/2014-
55 não foi localizado pela PROGEP, apesar de constar no SIPAC que foi recebido pela 
servidora matrícula SIAPE 183****, em 14/12/2016. 
 
Ademais, analisando a Portaria IFS nº 404, de 20 de fevereiro de 2017, é possível 
verificar que apesar da mudança quanto a forma de atuação da PROGEP, passando essa 
a ser centralizada, a documentação dos servidores permanecerão nos campi, senão 
vejamos: 
 

6. Determinar a continuidade da guarda das pastas funcionais e os processos 
administrativos nos respectivos campi de lotação dos servidores. 

 
No entanto, não fica claro a quem será atribuída a responsabilidade de guarda dessa 
documentação funcional, a quem deve ser solicitado informações e documentação 
funcional no campus. 
 
Ressalta-se que o reflexo dessa ausência de atribuição de responsabilidade foi percebido 
quando do envio das SA’s nº 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33/2017, destinadas aos campus 
para requerer os processos para realização das análises no decorrer dessa ação, pelo 
fato de o servidor que era responsável não está mais vinculado a CGP e não haver nos 
campus quem responda pela guarda da documentação funcional que anteriormente era 
competência das CGP’s. 
 
Diante disso faz-se necessário a implantação de controles internos eficazes para que, 
havendo a necessidade de deslocamento de processos, documentos e pastas funcionais 
não haja o risco de perda ou extravio de documentação, como também esteja claro a 
quem será atribuída nos campus a responsabilidade pela guarda dessa documentação. 
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d) Causa: 
Ausência de rotina formalizada para acompanhamento do arquivamento dos processos 
de concessão de IQ e RT. 
 
e) Manifestação da Unidade: 
Embora instado a se manifestar, por meio do Memorando Eletrônico n° 60/2017 - 
AUDINT de 09/05/2017, no prazo de até 05 (cinco) dias sobre as deficiências apontadas 
no relatório preliminar, o gestor não encaminhou manifestação dentro do prazo 
inicialmente estabelecido. Através do Memorando Eletrônico nº 42/2017 - DCPAP – 
PROGEP, o gestor solicitou prorrogação do prazo para manifestação. Foi, então, 
concedido a dilação do prazo para o dia 26/05/2017, diante da justificativa de força 
maior. 
 
Considerando a ausência de manifestação no prazo estabelecido, foi enviado o 
Memorando Eletrônico nº 71/2017 – AUDINT, comunicando ao gestor novo prazo para 
manifestação, 01/06/2017, ao mesmo tempo, o gestor foi informado que encerrado 
este novo prazo, o relatório seria finalizado com/sem a manifestação. 
 
Desta forma, embora instado a se manifestar, quedou-se inerte. 
 
f) Análise da Manifestação: 
Ante a ausência de manifestação por parte do gestor, mantém-se a deficiência 
encontrada em todos os seus termos. 
 
g) Riscos e Efeitos: 
As deficiências identificadas têm como possíveis consequências a impossibilidade de 
confirmação da legalidade dos atos administrativos, por falta de documentos que 
registrem a motivação de tais atos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer formalmente mecanismos de controle que garantam o acompanhamento e 
a guarda dos processos de concessão de incentivo à qualificação e retribuição por 
titulação. 
 

DEFICIÊNCIA 003: Inexistência de Formalização dos Procedimentos das atividades 
vinculadas ao processo de Concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por 
Titulação. 

 
a) Evidências: 
Matriz de Riscos e Controles (Anexo I); 
Respostas ao Questionário de Avaliação de Controles Internos (Anexo III); 
Consulta >FPEMFICHAF do SIAPE; 
Resposta à SA nº 24/2017/AUDINT; 
Resposta à SA nº 40/2017/AUDINT. 
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b) Situação encontrada: 
Analisando os processos selecionados através de amostra aleatória e solicitados à 
PROGEP através da Solicitação de Auditoria nº 24/2017/AUDINT, foram realizados testes 
de controles com o intuito de verificar os controles existentes, conforme apresentado 
na Matriz de Controles e Riscos (Anexo I), para as atividades de “Reconhecimento de 
Título no SIAPE”, “Cadastramento de Percentual no SIAPE” e “Realização dos Cálculos 
Retroativos”, cujos riscos foram considerados altos na avaliação da PROGEP, essa equipe 
pode evidenciar o seguinte resultado:  
 

Controles Existentes Atividades relacionadas Situação encontrada 
Impressão de documentos das 
transações efetuadas no sistema 
(a. tela do Siapenet de inserção 
do título; b. Dados Funcionais 
(titulação); c. Ficha Financeira do 
mês) 

- Reconhecimento de Título no 
SIAPE; 
-Cadastramento de Percentual 
no SIAPE; 
- Realização dos Cálculos 
Retroativos. 

-Dos 28 processos de concessão 
de Incentivo à Qualificação 
analisados, 82% não possuíam a 
tela de inserção do título, 10% 
não possuíam a impressão dos 
dados funcionais e 39% não 
possuíam a ficha financeira do 
mês, e dos 13 processos de 
concessão de Retribuição por 
Titulação analisados, 46% não 
possuíam a tela de inserção do 
título, e 31% não possuíam a 
ficha financeira do mês. 

Planilha de cálculo -Realização dos Cálculos 
Retroativos 

Dos 28 processos de concessão 
de Incentivo à Qualificação 
analisados, 18% não possuíam a 
planilha de cálculo, e dos 13 
processos de concessão de 
Retribuição por Titulação 
analisados, 23% não possuíam a 
planilha de cálculo em sua 
instrução. 

Revisão na fase homologação e 
Revisões das informações 
cadastradas no período de 
homologação 

- Reconhecimento de Título no 
SIAPE; 
- Cadastramento de Percentual 
no SIAPE; 
- Realização dos Cálculos 
Retroativos; 
- Lançamento dos Valores na 
Folha de Pagamento. 
 

Não foi possível encontrar 
registros nos processos de que 
ocorreu as devidas revisões. 

Conferência de documentos 
impressos antes de ir para o 
arquivo e Revisão do processo na 
fase de arquivamento 

Reconhecimento de Título no 
SIAPE; 
- Cadastramento de Percentual 
no SIAPE; 
- Realização dos Cálculos 
Retroativos; 
- Lançamento dos Valores na 
Folha de Pagamento. 
 

Não foi possível encontrar 
registros nos processos de que 
ocorreu as devidas revisões. 
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Ademais, quando indagados através do QACI se a conferência e supervisão, em todas as 
atividades do processo concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por 
Titulação são realizados por outro servidor (item 17), o resultado demonstrou que a 
conferência realizada se encontra em um nível mediano de controle, conforme Anexo 
III, o que demonstra a necessidade de aperfeiçoamento do controle existente. 
 
c) Análise da Equipe:  
Diante da análise realizada por essa equipe é possível observar que os controles 
estabelecidos não são realizados em todos os processos. 
 
Durante a realização da elaboração da Matriz de Controles e Riscos, os representantes 
da PROGEP informaram que os procedimentos de controle adotados são transmitidos 
pelos coordenadores aos executores de forma contínua, contudo não existe 
procedimentos formalizados para realização dessa atividade, tornando os controles 
existentes fragilizados. 
 
Com o intuito de confirmar essa informação, foi enviada SA nº 40/2017/Audint/IFS à 
PROGEP, solicitando informações, entre outras, sobre a existência de Manuais de 
normas e procedimentos para realização da concessão de Incentivo à Qualificação e 
Retribuição por Titulação. 
 
Em resposta, o Gestor apresentou as seguintes informações, in verbis: 
 

Processo de RT - Lei nº 12.772/2012, Acórdão TCU nº 2625/2008-P e Nota 
Técnica nº 21/2013/PROGEP 
Processo de IQ - Lei nº 11.091/2005, Decreto nº 5.824/2006, Tabela de 
Correlação de Cursos da CAPES, Acórdão TCU nº 2625/2008-P e Nota Técnica 
nº 21/2013/PROGEP 

 
Analisando os normativos apresentados pelo Gestor, foi possível verificar que os 
mesmos não tratam detalhadamente dos procedimentos a serem adotados em cada 
atividade desenvolvida na PROGEP, visto que trata apenas da legislação aplicada ao 
caso, não estabelece em detalhe as etapas e os setores envolvidos nos processos. 
 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno da Reitoria (Resolução nº 
39/2016/CS/IFS) assim estabelece: 

 
Art. 98. À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas compete: 
[...] 
XI- Propor normativos com a finalidade de disciplinar e padronizar as 
atividades relativas à Gestão de Pessoas, vinculando-se tais atos a todo o 
Instituto após aprovação do Reitor e publicação do ato; 

 
A título de exemplo, nos processos nº 23060.00****/2014-75 e 23290.000***/2015-68 
os valores foram calculados e lançados no SIAPE, no entanto eles não foram pagos 
conforme verificado na ficha financeira dos servidores emitida através do SIAPE. Em 
relação aos processos nºs 23288.000***/2015-57, 23463.000***/2014-49 e 
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23463.000***/2015-15, houve divergência entre os valores retroativos devidos e os 
efetivamente pagos, demonstrando falha na revisão desses lançamentos antes de ir 
para o arquivamento. 
 
Quanto ao processo nº 23060.00****/2012-80, observa-se que foi realizado o 
pagamento dos valores devidos à servidora referente ao título de Mestre no mês de 
novembro de 2013. No entanto, a portaria de reconhecimento de título só foi emitida 
em 26 de outubro de 2015, ou seja, 23 meses após o pagamento dos valores devidos, o 
que demonstra que houve falha no procedimento, uma vez que reconheceu o título no 
SIAPE sem a devida portaria de reconhecimento de título, como também falha nos 
controles implementados, quais sejam, revisão na fase homologação e conferência de 
documentos impressos antes de ir para arquivamento. 
 
Desse modo, os procedimentos da atividade “conferência de documentos antes de ir 
para o arquivo” e “revisão do processo na fase de arquivamento” também necessitam 
de formalização, com definições de atribuições e responsabilidades para o devido 
procedimento e possível acompanhamento da sua execução por parte dos responsáveis, 
pois a sua inexistência pode fragilizar os controles internos e gerar consequente prejuízo 
ao erário pela ausência de atuação da instância revisora. 
 
Segundo às diretrizes para as Normas do Controle Interno do Setor Público da 
Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI (2007, p. 
45-46), a segregação de funções configura-se com o propósito de “reduzir o risco de 
erro, desperdício ou procedimentos incorretos e o risco de não detectar tais 
problemas”. Ainda, segundo a INTOSAI (2007, p. 46), in verbis: 
 

“não deve haver apenas uma pessoa ou equipe que controle todas as etapas-
chave de uma transação ou evento [ou processo de execução das despesas 
públicas]. As obrigações e responsabilidades devem estar sistematicamente 
atribuídas a um certo número de indivíduos, para assegurar a realização de 
revisões e avaliações efetivas. As funções-chave incluem autorização e 
registro de transações, execução e revisão ou auditoria das transações.” 

 
Reforça-se então a importância de que a revisão seja realizada por outro e não pelo 
servidor que executou o lançamento de modo a reduzir o risco de erro ou 
procedimentos incorretos que podem não ser vistos no tempo oportuno para as devidas 
correções ou até mesmo não ser detectado. 
 
d) Causa: 
A ausência de norma interna que direcione a atuação dos servidores que desempenham 
as atividades de concessão de Incentivo à Qualificação e retribuição por Titulação. 
 
e) Manifestação da Unidade: 
Embora instado a se manifestar, por meio do Memorando Eletrônico n° 60/2017 - 
AUDINT de 09/05/2017, no prazo de até 05 (cinco) dias sobre as deficiências apontadas 
no relatório preliminar, o gestor não encaminhou manifestação dentro do prazo 
inicialmente estabelecido. Através do Memorando Eletrônico nº 42/2017 - DCPAP – 
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PROGEP, o gestor solicitou prorrogação do prazo para manifestação. Foi, então, 
concedido a dilação do prazo para o dia 26/05/2017, diante da justificativa de força 
maior. 
 
Considerando a ausência de manifestação no prazo estabelecido, foi enviado o 
Memorando Eletrônico nº 71/2017 – AUDINT, comunicando ao gestor novo prazo para 
manifestação, 01/06/2017, ao mesmo tempo, o gestor foi informado que encerrado 
este novo prazo, o relatório seria finalizado com/sem a manifestação. 
 
Desta forma, embora instado a se manifestar, quedou-se inerte. 
 
f) Análise da Manifestação: 
Ante a ausência de manifestação por parte do gestor, mantém-se a deficiência 
encontrada em todos os seus termos. 
 
g) Riscos e Efeitos: 
A ausência de norma interna que direcione a atuação dos servidores que desempenham 
as atividades de concessão de IQ e RT pode contribuir para fomentar os riscos dos 
processos conduzidos, favorecendo o enfraquecimento dos controles internos bem 
como o comprometimento do alcance da missão, dos objetivos e estratégias do setor, 
levando inclusive a pagamentos indevidos e consequente prejuízo ao erário. 
 
Recomendação 001: 
Estabelecer procedimentos formalizados para as atividades vinculadas ao processo de 
Concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação, observando a devida 
segregação de funções. 
  
Recomendação 002: 
Elaborar check-list dos procedimentos formalizados para auxiliar nas atividades 
vinculadas ao processo de Concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por 
Titulação. 
 
Recomendação 003: 
Fazer constar nos processos a atuação do revisor através de aposição de assinatura 
devidamente identificada com o cargo, a matrícula SIAPE e a data em que ocorreu a 
revisão. 
 

DEFICIÊNCIA 004: Ausência de mecanismos automatizados para realização dos cálculos 
retroativos.  

 
a) Evidências: 
Solicitação de Auditoria n° 24/2017/Audint/IFS; 
Questionário de Avaliação de Controles Internos – QACI (Anexo III); 
Processo nº 23288.000***/2015-57; 
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Processo nº 23463.0000**/2015-35;  
Processo nº 23463.000***/2014-49. 
 
b) Situação encontrada: 
Com o objetivo de avaliar os controles internos existes na atividade “Realização de 
cálculos retroativos”, para os processos de concessão de Incentivo à Qualificação e 
Retribuição por Titulação, essa equipe realizou a análise dos processos selecionados de 
forma aleatória e solicitados à PROGEP através da Solicitação de Auditoria n° 
24/2017/Audint/IFS. 
 
Durante a análise, foi possível constatar a existência de divergência no cálculo dos 
valores retroativos, resultando em pagamentos divergentes aos servidores nos 
processos nºs 23288.000***/2015-57 e 23463.000***/2014-49. 
 
Em resposta ao QACI quanto a estrutura organizacional que garanta o processamento 
de dados e a elaboração de informações adequadas e confiáveis relacionadas aos 
processos de concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação (Item 
23), o resultado demonstrou que a estrutura organizacional se encontra em um nível 
mediano, Anexo III, o que demonstra a necessidade de aperfeiçoamento na estrutura 
que reflita na elaboração de informações adequadas e confiáveis. 
 
c) Análise da Equipe: 
Após análise, esta equipe de auditoria conclui que a ocorrências de erros nos cálculos 
retroativos foram ocasionados por falhas humanas, uma vez que os servidores não 
dispõem de software que realizem os cálculos de forma automatizada. 
 
Salientamos que a utilização de mecanismos automatizados para realização dos cálculos 
contribui para aumento da eficiência do trabalho, uma vez que estas ferramentas 
colaboram para diminuição da ocorrência de erros e, por consequência, diminui a 
necessidade de retrabalho. 
 
d) Causa: 
Ausência de ferramenta eficiente para realização de cálculos. 
 
e) Manifestação da Unidade: 
Embora instado a se manifestar, por meio do Memorando Eletrônico n° 60/2017 - 
AUDINT de 09/05/2017, no prazo de até 05 (cinco) dias sobre as deficiências apontadas 
no relatório preliminar, o gestor não encaminhou manifestação dentro do prazo 
inicialmente estabelecido. Através do Memorando Eletrônico nº 42/2017 - DCPAP – 
PROGEP, o gestor solicitou prorrogação do prazo para manifestação. Foi, então, 
concedido a dilação do prazo para o dia 26/05/2017, diante da justificativa de força 
maior. 
 
Considerando a ausência de manifestação no prazo estabelecido, foi enviado o 
Memorando Eletrônico nº 71/2017 – AUDINT, comunicando ao gestor novo prazo para 
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manifestação, 01/06/2017, ao mesmo tempo, o gestor foi informado que encerrado 
este novo prazo, o relatório seria finalizado com/sem a manifestação. 
 
Desta forma, embora instado a se manifestar, quedou-se inerte. 
 
f) Análise da Manifestação: 
Ante a ausência de manifestação por parte do gestor, mantém-se a deficiência 
encontrada em todos os seus termos. 
 
g) Riscos e Efeitos: 
A ausência de uma ferramenta adequada pode ocasionar erros nos cálculos, resultando 
na necessidade de retrabalho para correção dos valores pagos a maior, ou a menor. 
 
Recomendação 001: 
Criar mecanismos automatizados para o preenchimento dos dados e realização dos 
cálculos retroativos de incentivo à qualificação e retribuição por titulação.  
 

DEFICIÊNCIA 005: Inexistência de acompanhamento gerencial dos processos de 
concessão de incentivo à qualificação e retribuição por titulação. 

 
a) Evidências: 
Questionário de Avalição de Controles Internos (Anexo III). 
 
b) Situação encontrada: 
Os itens 15 e 16 do Questionário de Avaliação de Controles Internos versam sobre a 
existência de acompanhamento gerencial e sistemático dos processos de Incentivo à 
Qualificação e Retribuição por Titulação no âmbito da PROGEP, senão vejamos: 
 

15. Os gestores, em todos os níveis de atividades, examinam relatórios de 
desempenho, analisam tendências e mensuram os resultados em relação às 
metas dos processos de concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição 
por Titulação? 
 
16. Há um acompanhamento sistemático da PROGEP em relação aos 
processos de concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por 
Titulação? 

 
Analisando o resultado do Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI), 
observa-se a inexistência de acompanhamento gerencial e um fraco acompanhamento 
sistemática quanto aos processos de Incentivo à Qualificação e Retribuição por 
Titulação, resultado esse refletido nas respostas às questões 15 e 16 do QACI, conforme 
Anexo III. 
 
c) Análise da Equipe: 
Os resultados apresentados no QACI demonstram uma lacuna quanto ao 
acompanhamento gerencial dos processos de incentivo à qualificação e retribuição por 
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titulação no âmbito da PROGEP, uma vez que não existem acompanhamento gerencial e 
o acompanhamento sistemático existente ainda é insuficiente para atender a 
necessidade de informações de forma tempestiva e devidamente atualizada. 
 
Isso pode ser percebido por essa equipe quando na fase inicial dos trabalhos dessa 
auditoria, através da SA nº 22/2017, foi solicitado, entre outros documentos, o envio de 
listagem, em planilha eletrônica, dos processos de Concessão de Incentivo a 
Qualificação e Retribuição por Titulação nos exercícios 2015 e 2016. 
 
Em resposta a essa solicitação, a coordenadora da CDP informou que não teria como 
disponibilizar tais informações, pois teria que realizar esse levantamento para produzir a 
informação solicitada, fato esse confirmado quando da solicitação de prorrogação para 
atendimento da SA nº 22/2017, cujo prazo inicial era para 03/03/2017 e foi solicitada a 
prorrogação para 10/03/2017, o que demonstra a ausência de um acompanhamento 
sistemático desses processos. 
 
Ressaltamos que o acompanhamento sistemático dos processos de concessão de 
incentivo à qualificação e retribuição por titulação por parte dos gestores assegura que 
as atividades realizadas cumpram os regulamentos, políticas, procedimentos ou outros 
requisitos em vigor adotados, estando esses alinhados com os objetivos do setor. 
 
Importantes informações gerenciais podem surgir das informações geradas através do 
acompanhamento sistemáticos dos processos, como é o caso de desempenho dos 
servidores na atividade, volume da atividade por mês, tempo de atendimento do 
processo (desde a solicitação até o seu pagamento), cuja análise desses dados pode ser 
revertida em melhorias no fluxo dos processos, além de uma importante ferramenta 
para tomada de decisões por parte dos gestores da PROGEP. 
 
d) Causa: 
Ausência de cultura gerencial de acompanhamento das atividades de concessão de 
Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação no setor. 
 
e) Manifestação da Unidade: 
Embora instado a se manifestar, por meio do Memorando Eletrônico n° 60/2017 - 
AUDINT de 09/05/2017, no prazo de até 05 (cinco) dias sobre as deficiências apontadas 
no relatório preliminar, o gestor não encaminhou manifestação dentro do prazo 
inicialmente estabelecido. Através do Memorando Eletrônico nº 42/2017 - DCPAP – 
PROGEP, o gestor solicitou prorrogação do prazo para manifestação. Foi, então, 
concedido a dilação do prazo para o dia 26/05/2017, diante da justificativa de força 
maior. 
 
Considerando a ausência de manifestação no prazo estabelecido, foi enviado o 
Memorando Eletrônico nº 71/2017 – AUDINT, comunicando ao gestor novo prazo para 
manifestação, 01/06/2017, ao mesmo tempo, o gestor foi informado que encerrado 
este novo prazo, o relatório seria finalizado com/sem a manifestação. 
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Desta forma, embora instado a se manifestar, quedou-se inerte. 
 
f) Análise da Manifestação: 
Ante a ausência de manifestação por parte do gestor, mantém-se a deficiência 
encontrada em todos os seus termos. 
 
g) Riscos e Efeitos: 
O não acompanhamento dos resultados, desempenho, tendências e metas do setor 
podem inviabilizar a ação tempestiva de eventuais falhas nos processos operacionais do 
setor. 
 
Recomendação 001: 
Criar mecanismos formalizados que auxiliem os gestores no acompanhamento dos 
resultados, desempenho, tendências e metas do setor quanto aos processos de 
concessão de incentivo à qualificação e retribuição por titulação. 
 
Recomendação 002: 
Estabelecer diretrizes que garantam o acompanhamento das concessões de incentivo à 
qualificação e retribuição por titulação por meio de dados, tais como: histórico de 
concessões, tempo de atendimento da solicitação, processos pendentes de 
atendimento, processos que tiveram pagamento de exercícios anteriores e de outros 
indicadores gerenciais. 
 

DEFICIÊNCIA 006: Inexistência de fluxogramas e mapas de processo formalizados dos 
processos concessão de IQ e RT. 

 
a) Evidências: 
Nota Técnica n° 21/2013/PROGEP/IFS; 
Resolução nº 39/2016/CS/IFS; 
Resposta à SA nº 22/2017/Audint/IFS; 
Site PROGEP; 
Questionário de Avaliação de Controles Internos (Anexo III). 
 
b) Situação encontrada: 
Com o objetivo de verificar os controles internos adotados para mitigar erros/falhas nos 
processos de concessão de IQ e RT, foi enviada SA nº 22/2017/Audint/IFS solicitando à 
PROGEP, solicitando informações sobre a existência de Normas e/ou Orientações 
emitidas pela PROGEP quanto às concessões de IQ e RT. 
 
Em resposta, foi encaminhado a Nota Técnica PROGEP n° 21/2013, documento utilizado 
para análise das concessões, assim como também foi informado que se encontra em 
andamento a elaboração de Instrução Normativa que trata destas matérias. 
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Ainda para verificar os controles internos, foi aplicado o QACI, o qual no componente 
2.1 – Formalização de procedimentos questionou a formalização os processos de 
concessão de IQ e RT. Após análise das respostas, foi constatado que o nível de 
formalização de procedimentos encontra-se no nível inexistente, conforme Anexo III. 
 
c) Análise da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe concluiu que apesar da 
existência da Nota Técnica n° 21/2013/PROGEP/IFS que orienta os servidores quanto as 
concessões de IQ e RT, a tramitação de tais processos necessita de uma maior 
formalização, visto que a nota apenas trata da legislação aplicada ao caso, não 
estabelece em detalhe as etapas e os setores envolvidos nos processos. 
 
É necessário esclarecer que após verificada a ausência de formalização dos 
procedimentos relacionados a concessão de IQ e RT, a equipe de auditoria participou de 
reuniões com os servidores da PROGEP com o objetivo de conhecer as atividades 
relacionadas aos processos, assim como também verificar os controles adotados. 
 
Corrobora com esta informação, a análise do QACI, a partir do qual foi verificado nível 
de controle “fraco” (0,6 pontos) para o componente 2.1 - Formalização dos processos 
(Anexo III), a partir da visão do auditado, restando clara a necessidade de formalização 
dos processos. 
 
Assim, para melhoria dos controles acima apontados é necessário que seja realizado um 
estudo através do qual os servidores envolvidos no processo avaliem a efetividade dos 
controles atualmente adotados. Caso seja necessário, excluam e/ou inclua novos 
controles, com o objetivo de mitigar os ricos envolvidos no processo.  
 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno da Reitoria (Resolução nº 
39/2016/CS/IFS) assim estabelece: 

 
Art. 98. À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas compete: 
[...] 
XI- Propor normativos com a finalidade de disciplinar e padronizar as 
atividades relativas à Gestão de Pessoas, vinculando-se tais atos a todo 
o Instituto após aprovação do Reitor e publicação do ato; 

 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU “Critérios Gerais de Controles Internos na Administração Pública - 
Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em diversos países” (p.14) 
conclui:  
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom 
(“tom do topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, 
formalizam e comunicam políticas e procedimentos de modo claro, 
adotam integridade e consciência de controle, resultando em valores 
compartilhados e trabalho em equipe para efetivação de objetivos. 
(grifou-se) 
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Sendo assim, para auxiliar as atividades a serem desenvolvidas pelos diversos servidores 
envolvidos nos processos de concessão de IQ e RT, incluindo os solicitantes, sugerimos a 
formalização de fluxogramas e mapas de processo, que estabeleçam os procedimentos 
a serem seguidos por todos os envolvidos. Após a formalização de tais rotinas é 
necessário que seja realizada divulgação formal a todos, para que tenham 
conhecimento sobre os padrões a serem obedecidos. 
 
d) Causa: 
Ausência de formalização dos procedimentos relacionados aos processos de concessão 
de IQ e RT. 
 
e) Manifestação da Unidade: 
Embora instado a se manifestar, por meio do Memorando Eletrônico n° 60/2017 - 
AUDINT de 09/05/2017, no prazo de até 05 (cinco) dias sobre as deficiências apontadas 
no relatório preliminar, o gestor não encaminhou manifestação dentro do prazo 
inicialmente estabelecido. Através do Memorando Eletrônico nº 42/2017 - DCPAP – 
PROGEP, o gestor solicitou prorrogação do prazo para manifestação. Foi, então, 
concedido a dilação do prazo para o dia 26/05/2017, diante da justificativa de força 
maior. 
 
Considerando a ausência de manifestação no prazo estabelecido, foi enviado o 
Memorando Eletrônico nº 71/2017 – AUDINT, comunicando ao gestor novo prazo para 
manifestação, 01/06/2017, ao mesmo tempo, o gestor foi informado que encerrado 
este novo prazo, o relatório seria finalizado com/sem a manifestação. 
 
Desta forma, embora instado a se manifestar, quedou-se inerte. 
 
f) Análise da Manifestação: 
Ante a ausência de manifestação por parte do gestor, mantém-se a deficiência 
encontrada em todos os seus termos. 
 
g) Riscos e Efeitos: 
A não utilização de procedimentos formalizados pode gerar o não cumprimento por 
parte dos servidores que atuam nos processos de concessão de IQ e RT das atividades 
que lhe são atribuídas. 
 
Recomendação 001:  
Formalizar a tramitação dos processos de concessão de IQ e RT, por meio da criação de 
fluxogramas e mapas de processo, dando ciência aos envolvidos nestas atividades, da 
obrigação de cumpri-las. 

 

DEFICIÊNCIA 007: Desatualização das informações disponíveis no site da PROGEP. 
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a) Evidências: 
Site – PROGEP. 
 
b) Situação encontrada: 
Durante a fase inicial de realização dos trabalhos de auditoria, a equipe de auditoria 
realizou reuniões com a equipe da PROGEP com o objetivo de conhecer as atividades 
desenvolvidas para concessão de IQ e RT. Durante estas reuniões os servidores 
informaram que site da PROGEP não constam as informações atualizadas referentes aos 
processos de concessão. 
 
Em resposta ao QACI, quando questionados sobre se as informações relacionadas aos 
processos de concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação 
divulgada internamente atende às expectativas dos diversos níveis hierárquicos 
envolvidos nos processos citados, contribuindo para a execução das responsabilidades 
de forma eficaz (item 21), o resultado demonstrou que as informações disponibilizadas 
se encontram em um nível mediano, Anexo III, o que demonstra a necessidade de 
aperfeiçoamento nos procedimentos de divulgação e atualização das informações. 
 
c) Análise da Equipe: 
Ao analisarmos o hotsite da PROGEP e verificamos a existência de ícone “Guia do 
Servidor”, através do qual o servidor tem acesso aos formulários e informações sobre os 
diversos requerimentos que o servidor pode fazer, entre os quais se encontram os 
procedimentos para concessão de IQ e RT. 
 
Ao acessarmos as informações referentes à concessão de IQ, constantes no site da 
PROGEP, foi possível verificar a disponibilização dos “Procedimentos para solicitação” 
que estabelecendo que a cópia do título, diploma ou certificado deve ser autenticado 
pela chefia imediata, descritos a seguir:  

PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO: 

1. Formulário de Requerimento (baixar); 
2. Cópia do título, diploma ou certificado devidamente autenticado pela 

chefia; 
3. Dar entrada no setor de Protocolo, preenchendo destinação à “PROGEP”. 

(grifou-se) 

Observa-se, logo em seguida, nos itens 3 e 4 da seção “Informações Gerais” que sobre a 
cópia do diploma ou certificado, o procedimento apresentado é que o 'confere com 
original' deverá ser datado e assinado por servidor da PROGEP, in verbis: 
 

INFORMAÇÕES GERAIS: 
(...) 
3.  O Incentivo à Qualificação será devido ao servidor com a publicação da 
Portaria de concessão, com efeitos financeiros a partir da data de entrada do 
requerimento que fora devidamente instruído com a cópia do diploma ou 

http://www.ifs.edu.br/images/progep/incentivo_a_qualificacao.pdf


 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2017 

                                                                       AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

ADOTADOS NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE INCENTIVO 

À QUALIFICAÇÃO E RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO 

 

25 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/Sergipe 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

certificado, a qual deverá ter 'confere com original' datado e assinado por 
servidor da PROGEP; 
4. Faz-se importante ressaltar da imprescindibilidade da cópia do 
diploma/certificado no processo de incentivo, devidamente conferido e 
datado por servidor da PROGEP; (...)  

(grifou-se) 

 
Observa-se aqui que houve divergência nas orientações apresentadas no site, 
necessitando o mesmo de devida atualização quanto ao correto procedimento a ser 
adotado pelo solicitante. 
 
Ademais, quando da realização dessa auditoria não se encontrava disponibilizada no 
Site da PROGEP a Nota Técnica nº 21/2013/PROGEP (único normativo existente que 
trata sobre o tema, conforme informado pelo Gestor), como também a mesma não 
constava na seção “Previsão Legal” no Guia do Servidor para os benefícios de Incentivo à 
Qualificação e retribuição por Titulação, o que demonstra que as informações 
referentes a esses processos se encontram incompletas no site. 
 
Ainda durante a fase reuniões para elaboração da Matriz de Riscos e Controle, os 
servidores reconheceram a desatualização das informações constantes no site. 
 
De acordo com art. 8º da Lei n º 12.527/2011, Lei de Acesso a Informação, é dever dos 
órgãos e entidades públicas promover a divulgação, em local de fácil acesso, das 
informações de interesse coletivo, senão vejamos: 
 

Art. 8
o
 É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 
no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas. (grifou-se) 

 
Dessa forma, ressaltamos a necessidade da manutenção das informações atualizadas no 
site, visto que é um veículo de comunicação de fácil acesso. Possuindo assim, 
importante papel como ferramenta para divulgação das orientações e normativos no 
âmbito da PROGEP, assim como para os demais servidores do IFS.  
 
d) Causa: 
Ausência de atualização das informações disponibilizadas no site. 
 
e) Manifestação da Unidade: 
Embora instado a se manifestar, por meio do Memorando Eletrônico n° 60/2017 - 
AUDINT de 09/05/2017, no prazo de até 05 (cinco) dias sobre as deficiências apontadas 
no relatório preliminar, o gestor não encaminhou manifestação dentro do prazo 
inicialmente estabelecido. Através do Memorando Eletrônico nº 42/2017 - DCPAP – 
PROGEP, o gestor solicitou prorrogação do prazo para manifestação. Foi, então, 
concedido a dilação do prazo para o dia 26/05/2017, diante da justificativa de força 
maior. 
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Considerando a ausência de manifestação no prazo estabelecido, foi enviado o 
Memorando Eletrônico nº 71/2017 – AUDINT, comunicando ao gestor novo prazo para 
manifestação, 01/06/2017, ao mesmo tempo, o gestor foi informado que encerrado 
este novo prazo, o relatório seria finalizado com/sem a manifestação. 
 
Desta forma, embora instado a se manifestar, quedou-se inerte. 
 
f) Análise da Manifestação: 
Ante a ausência de manifestação por parte do gestor, mantém-se a deficiência 
encontrada em todos os seus termos. 
 
g) Riscos e Efeitos: 
A desatualização das informações constantes no site pode acarretar em falhas nos 
procedimentos dos responsáveis pela tramitação processual, além de dificultar o acesso 
à informação aos usuários. 
 
Recomendação 001: 
Manter atualizado o site da PROGEP com intuito de dar ampla divulgação às normas, 
procedimentos, manuais e outros controles existentes, nos casos de Incentivo à 
Qualificação e Retribuição por Titulação, tornando-os mais acessíveis aos usuários 
internos e externos.  
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2.2 – Grau de maturidade dos controles internos: 

 
Com base nas informações levantadas e conclusões obtidas após aplicação dos testes de 
auditoria, a Audint calculou o grau de maturidade dos controles internos adotados nas 
atividades de concessão de incentivo à qualificação e retribuição por titulação na 
PROGEP. 
 
Para calcular tal grau de maturidade, foram atribuídas notas a cada um dos controles 
aplicáveis aos processos, sendo 14 (catorze) controles no processo de concessão de 
Incentivo à Qualificação e 12 (doze) controles no processo de concessão de Retribuição 
por Titulação, os quais encontram-se descritos na Matriz de Riscos e Controles (Anexo I). 
As notas aplicadas variaram entre 0 e 3. 
 
Após atribuição de notas a cada controle que deveriam ser adotados, foi calculada a 
média final de cada Unidade. A partir dessa média foi possível definir o grau de 
maturidade dos controles internos dos processos avaliados nesta ação, conforme 
demonstrado no gráfico a seguir: 
 

 

 
 
Para definição do Nível de Maturidade dos Controles Internos, adotou-se a escala 
utilizada pelo TCU no Acórdão nº 568/2014–Plenário: 
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Nível Pontuação Definição 

Inicial 0% a 20% 
Formalização precária; documentação indisponível; ausência de 
comunicação sobre os controles. 

Básico 20,1% a 40% 
Controles em sua maioria informais; pouco treinamento e baixa 
comunicação sobre controles. 

Intermediário 40,1 a 70% Há princípios e padrões documentados sobre controles internos. 

Aprimorado 70,1% a 90% 
Controles obedecem aos princípios estabelecidos; há supervisão e 
aprimoramento regulares. 

Avançado 90,1% a 100% 
Controles avançados; princípios e processos de controles internos 
estão integrados aos processos de gestão da organização. 

 
Assim, percebe-se que os controles internos adotados nos processos de concessão de 
incentivo à qualificação e retribuição por titulação encontram-se em níveis 
intermediários, conforme classificação utilizada pelo TCU, com a necessidade de 
formalização dos procedimentos, conforme deficiência apontadas neste relatório. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Cumpre registrar que durante a realização das reuniões para elaboração da Matriz de 
Riscos e Controles foi possível observar o empenho da gestão da PROGEP na criação de 
controles para os processos de Concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por 
Titulação, fato esse constatado pelos controles existentes identificados, no intuito de 
garantir o correto andamento do processo.  
 
Contudo, foi evidenciado que os controles existentes não se encontravam formalizados, 
com definições claras sobre responsabilidades e competências em cada atividade e 
procedimentos padrões definidos e divulgados para todos os envolvidos nas atividades, 
como também, alguns ainda se encontravam inadequados, necessitando de 
aperfeiçoamento, o que pode contribuir para fomentar os riscos dos processos 
conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles. 
 
Esta avaliação permitiu a identificação de deficiências passíveis de recomendação com 
vistas ao fortalecimento dos controles internos, avaliação dos riscos a eles associados, 
formalização de ações e a melhoria contínua das atividades de concessão de Incentivo à 
Qualificação e Retribuição por Titulação. 
 
Ressalta-se a necessidade de que os controles estabelecidos pela PROGEP sejam 
supervisionados regularmente, de maneira que os mesmos possam ser aprimorados, 
extintos ou complementados, quando necessário. 
 
Sobre os benefícios esperados desta auditoria pode-se mencionar, principalmente, a 
contribuição à melhoria nos controles internos, cujas deficiências foram evidenciadas 
pelas impropriedades relatadas neste relatório, na conscientização quanto à 
importância da supervisão e monitoramento dos controles e na formalização, 
padronização e comunicação das rotinas e procedimentos, com o intuito de evitar 
problemas relacionados a interpretação e aplicação, bem como aperfeiçoar a atuação 
dos gestores e agentes públicos.  
 
Assim, o aperfeiçoamento de tais atividades pode tornar o processo de execução mais 
coeso e harmônico, permitindo maior transparência e redução dos riscos na gestão dos 
recursos públicos. 
 

Aracaju/SE, 05 de junho de 2017. 
 

 
Raquel da Silva Oliveira Estácio Wenia Ventura de Farias Caldas 

Auditoria Interna do IFS Auditora Interna do IFS 

  

Giulliano Santana Silva do Amaral 
Chefe da Auditoria Interna 
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ANEXO I 

 
MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES 

ENTIDADE: PROGEP 
PROCESSO: Processo de concessão de Incentivo à Qualificação.  
OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Conceder Incentivo à Qualificação aos técnicos administrativos do IFS. 

AGENTE 
ATIVIDADES 
RELEVANTES 

OBJETIVOS-CHAVE DA 
ATIVIDADE 

RISCOS 
RISCO INERENTE ATIVIDADES DE CONTROLE 

P C N DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

Servidor - 
CDP  

Conferência dos 
documentos 

Verificar se o processo 
foi instruído com o 

diploma 
1. Falha na conferência. 0,1 100 10 Revisão dos atos da CDP Chefe do DNSDP  

Servidor - 
CDP 

Consulta a chefe 
imediata sobre o 

ambiente 
organizacional do 

servidor 

Verificar a 
compatibilidade entre o 

ambiente 
organizacional e o 

conhecimento 
adquirido 

1. Ausência de consulta; 0,35 100 35 Revisão dos atos da CDP Chefe do DSNP 

2. O chefe imediato não 
descrever de forma 
apropriada o ambiente 
organizacional do 
servidor. 

0,35 100 35 Não há controle - 

Servidor - 
CDP 

Emissão de parecer 
Emitir opinião sobre a 

procedência/improcedê
ncia do pedido 

1. Erro na análise; 0,35 100 35 

Revisão dos atos da CDP Chefe do DNSDP  

2. Ausência da devida 
fundamentação; 

0,35 50 17,5 

3. Pedido de 
reconsideração; 

0,35 20 7 

4. Judicialização. 0,1 50 5 

Servidor - 
CDP 

Elaboração da minuta 
da portaria de 

concessão 

Elaborar minuta da 
portaria 

1. Erro de digitação. 0,1 50 5 Revisão dos atos da CDP Chefe do DNSDP  

Chefe do 
DNSDP  

Conferência da 
instrução processual e 

do parecer emitido 
pela CDP 

Verificar se o parecer 
está de acordo com o 

que determina a norma 

1. Ausência de revisão 
processual; 

0,1 50 5 

Validação do processo Pró-reitor 
2. Erro na análise do 
parecer. 

0,1 100 10 
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MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES 
ENTIDADE: PROGEP 
PROCESSO: Processo de concessão de Incentivo à Qualificação.  
OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Conceder Incentivo à Qualificação aos técnicos administrativos do IFS. 

AGENTE 
ATIVIDADES 
RELEVANTES 

OBJETIVOS-CHAVE DA 
ATIVIDADE 

RISCOS 
RISCO INERENTE ATIVIDADES DE CONTROLE 

P C N DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

Pró-reitor 
Despacho de 

autorização para 
concessão 

Ratificar o parecer 
emitido pela CDP 

1. Ausência do 
despacho de 
autorização. 

0,1 20 2 
Conferência do processo para publicação da 
portaria 

Servidor da 
Reitoria 

Reitoria Publicação da portaria 
Autorizar a concessão 

do IQ 

1. Ausência de 
publicação da portaria 

0,1 100 10 
Verificação para lançamento na folha do 
documento legal 

Servidor da 
COPAG 

2. Atraso na publicação; 0,7 50 35 Não há controle - 

Servidor da 
COPAG 

Reconhecimento de 
título e 

cadastramento do 
percentual concedido 

no SIAPE 

Possibilitar o 
pagamento dos valores 

devidos 

1. Erro no cadastro do 
percentual concedido; 

0,35 100 35 

1. Impressão de documentos das transações 
efetuadas no sistema (a. tela do Siapenet de 
inserção do percentual; b. Dados Funcionais 
(Titulação); c. Ficha financeira do mês);  
2. Revisão nas informações cadastradas durante 
o período de homologação. 

Servidor da 
COPAG 

3. Conferência dos documentos impressos antes 
de ir para o arquivo.  

Coordenador da 
COPAG 

Servidor da 
COPAG 

Realização dos 
cálculos retroativos 

Calcular os valores 
devidos 

1. Erro de cálculo (data 
de concessão; 
percentual concedido; 
enquadramento 
classe/nível) ; 

0,7 50 35 

1. Impressão de documentos das transações 
efetuadas no sistema (a. tela do Siapenet de 
inserção do percentual; b. Dados Funcionais 
(Titulação); c. Ficha financeira do mês);  
2.Planilha de Cálculo; 
3.Revisão nas informações cadastradas durante o 
período de homologação. 

Servidor da 
COPAG 

2. Erro na verificação da 
existência de outro 
percentual. 

0,35 50 17,5 

4. Conferência da Ficha Financeira dos meses 
anteriores do mesmo exercício. 

Servidor da 
COPAG 

5. Conferência dos documentos impressos antes 
de ir para o arquivo.  

Coordenador da 
COPAG 
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MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES 
ENTIDADE: PROGEP 
PROCESSO: Processo de concessão de Incentivo à Qualificação.  
OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Conceder Incentivo à Qualificação aos técnicos administrativos do IFS. 

AGENTE 
ATIVIDADES 
RELEVANTES 

OBJETIVOS-CHAVE DA 
ATIVIDADE 

RISCOS 
RISCO INERENTE ATIVIDADES DE CONTROLE 

P C N DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

Servidor da 
COPAG   

Lançamento dos 
valores na folha de 

pagamento 
Realizar o pagamento 

1. Lançamento em 
duplicidade em função 
do erro do sistema; 

0,35 50 17,5 
1. Realização de lançamento apenas com o 
processo físico, no qual deve constar a portaria 
publicada; 

Servidor da 
COPAG 

2. Lançamento em 
duplicidade por falha do 
servidor; 

0,35 50 17,5 

2. Revisão na fase de homologação; 
Servidor da 

COPAG 

3. Ausência do 
lançamento em função 
de queda do sistema; 

0,7 50 35 

4. Ausência de 
lançamento por falha 
do servidor; 

0,7 50 35 

5. Erro de digitação 0,7 50 35 3. Revisão do processo na fase de arquivamento. 
Coordenadora 
COPAG 

Servidor da 
COPAG 

Lançamento do 
pagamento de 

exercício anterior no 
SIAPE 

Reconhecer a dívida de 
exercícios anteriores no 

sistema 

1. Cadastrar beneficiário 
errado; 

0,35 100 35 1. Verificação dos dados cadastrais no SIAPE; 

Servidor da 
COPAG 

2. Inserir o valor errado; 0,35 50 17,5 2. Impressão da tela de lançamento do SIAPE; 

3. Cadastrar objeto 
errado  

0,35 20 7 3. Impressão da tela de lançamento do SIAPE; 

4. Cadastrar em 
matrícula inativa; 

0,35 50 17,5 4. Verificação dos dados cadastrais no SIAPE; 

5. Cadastrar o período 
errado. 

0,35 100 35 

5. Impressão da tela de lançamento do SIAPE. 

6. Revisão do processo quando da assinatura do 
TRD. 

Coordenador da 
COPAG 
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MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES 
ENTIDADE: PROGEP 
PROCESSO: Processo de concessão de Incentivo à Qualificação.  
OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Conceder Incentivo à Qualificação aos técnicos administrativos do IFS. 

AGENTE 
ATIVIDADES 
RELEVANTES 

OBJETIVOS-CHAVE DA 
ATIVIDADE 

RISCOS 
RISCO INERENTE ATIVIDADES DE CONTROLE 

P C N DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

Servidor da 
COPAG 

Elaboração do termo 
de reconhecimento de 

dívida (TRD) 

Formalizar o 
reconhecimentos dos 

valores que serão 
lançados em despesas 

de exercícios anteriores 

1. Erro no 
preenchimento de 
termo de 
reconhecimento de 
dívida. 

0,7 20 14 

1. Tela de lançamento do SIAPE; 
Servidor da 

COPAG 

2. Revisão quando da assinatura do Despacho de 
reconhecimento da dívida; 

Coordenador da 
COPAG 

3. Revisão quando do encaminhamento à 
Reitoria para assinatura do TRD. 

Pró-reitor 

Pró-Reitor 
Autorização para 

pagamento 

Autorizar o pagamento 
da dívida de exercícios 

anteriores 

1. Autorizar e não 
desbloquear o processo 

0,7 100 70 1. Impressão da tela do status   

COPAG 
Arquivamento do 

processo 
Para realização de 

consultas posteriores 
1. Perda do processo 0,1 100 10 

1. Listagem de controle do que foi enviado para o 
Arquivo. 

Coordenador da 
COPAG 
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MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES 

ENTIDADE: PROGEP 
PROCESSO: Processo de concessão de Retribuição por Titulação.  
OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Conceder Retribuição por Titulação aos docentes do IFS.  

AGENTE 
ATIVIDADES 
RELEVANTES 

OBJETIVOS-CHAVE DA 
ATIVIDADE 

RISCOS 
RISCO INERENTE ATIVIDADES DE CONTROLE 

P C N DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

Servidor - 
CDP  

Conferência dos 
documentos 

Verificar se o processo foi 
instruído com o diploma 

1. Falha na conferência. 0,1 100 10 1.Revisão dos atos da CDP Chefe do DNSDP 

Servidor - 
CDP 

Emissão de parecer 
Emitir opinião sobre a 

procedência/improcedência 
do pedido 

1. Erro na análise; 0,35 100 35 

1.Revisão dos atos da CDP Chefe do DNSDP 

2. Ausência da devida 
fundamentação; 

0,35 50 17,5 

3. Pedido de reconsideração; 0,35 20 7 

4. Judicialização. 0,1 50 5 

Servidor - 
CDP 

Elaboração da minuta 
da portaria de 

concessão 
Elaborar minuta da portaria 1. Erro de digitação. 0,1 50 5 1. Revisão dos atos da CDP Chefe do DNSDP 

Chefe do 
DNSDP  

Conferência da 
instrução processual 
e do parecer emitido 

pela CDP 

Verificar se o parecer está 
de acordo com o que 
determina a norma 

1. Ausência de revisão 
processual; 

0,1 50 5 

1. Validação do processo Pró-reitor 

2. Erro na análise do parecer. 0,1 100 10 

Pró-reitor 
Despacho de 

autorização para 
concessão 

Ratificar o parecer emitido 
pela CDP 

1. Ausência do despacho de 
autorização. 

0,1 20 2 
1. Conferência do processo para 
publicação da portaria 

Servidor da 
Reitoria 

Reitoria 
Publicação da 

portaria 
Autorizar a concessão do RT 

1. Ausência de publicação da 
portaria 

0,1 100 10 
1. Verificação para lançamento na 
folha do documento legal 

Servidor da 
COPAG 

2. Atraso na publicação; 0,7 50 35 1. Não há controle 
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MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES 
ENTIDADE: PROGEP 
PROCESSO: Processo de concessão de Retribuição por Titulação.  
OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Conceder Retribuição por Titulação aos docentes do IFS.  

AGENTE 
ATIVIDADES 
RELEVANTES 

OBJETIVOS-CHAVE DA 
ATIVIDADE 

RISCOS 
RISCO INERENTE ATIVIDADES DE CONTROLE 

P C N DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

Servidor 
da COPAG 

Reconhecimento de 
título no SIAPE 

Possibilitar o pagamento 
dos valores devidos 

1. Erro no cadastramento do 
título; 

0,35 100 35 

1. Impressão de documentos das 
transações efetuadas no sistema (a. 
tela do Siapenet de inserção do título; 
b. Dados Funcionais (Titulação); c. 
Ficha financeira do mês); 

Servidor da 
COPAG 

2. Revisão das informações 
cadastradas durante o período de 
homologação. 

3. Conferência dos documentos 
impressos antes de ir para o arquivo.  

Coordenador da 
COPAG 

Servidor 
da COPAG  

Realização dos 
cálculos retroativos 

Calcular os valores devidos 

1. Erro de cálculo (data de 
concessão; valor da RT; 
enquadramento classe/nível) ; 

0,7 50 35 

1. Impressão de documentos das 
transações efetuadas no sistema (a. 
tela do Siapenet de inserção do título; 
b. Dados Funcionais (Titulação); c. 
Ficha financeira do mês);  

Servidor da 
COPAG 

2.Planilha de Cálculo; 

3.Revisão nas informações cadastradas 
durante o período de homologação. 

2. Erro na verificação da 
existência de pagamento de 
RT anteriormente; 

0,35 50 17,5 

4. Conferência da Ficha Financeira dos 
meses anteriores do mesmo exercício. 

Servidor da 
COPAG 

5. Conferência dos documentos 
impressos antes de ir para o arquivo.  

Coordenador da 
COPAG 

Servidor 
da COPAG   

Lançamento dos 
valores na folha de 

pagamento 
Realizar o pagamento 

1. Lançamento em 
duplicidade em função do 
erro do sistema; 

0,35 50 17,5 
1. Realização de lançamento apenas 
com o processo físico, no qual deve 
constar a portaria publicada; 

Servidor da 
COPAG 
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MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES 
ENTIDADE: PROGEP 
PROCESSO: Processo de concessão de Retribuição por Titulação.  
OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Conceder Retribuição por Titulação aos docentes do IFS.  

AGENTE 
ATIVIDADES 
RELEVANTES 

OBJETIVOS-CHAVE DA 
ATIVIDADE 

RISCOS 
RISCO INERENTE ATIVIDADES DE CONTROLE 

P C N DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

2. Lançamento em 
duplicidade por falha do 
servidor; 

0,35 50 17,5 

2.Revisão na fase de homologação; 
Servidor da 

COPAG 

3. Ausência do lançamento 
em função de queda do 
sistema; 

0,7 50 35 

4. Ausência de lançamento 
por falha do servidor; 

0,7 50 35 

5. Erro de digitação 0,7 50 35 
3. Revisão do processo na fase de 
arquivamento. 

Coordenadora 
COPAG 

Servidor 
da COPAG 

Lançamento do 
pagamento de 

exercício anterior no 
SIAPE 

Reconhecer a dívida de 
exercícios anteriores no 

sistema 

1. Cadastrar beneficiário 
errado; 

0,35 100 35 
1. Verificação dos dados cadastrais no 
SIAPE; 

Servidor da 
COPAG 

2. Inserir o valor errado; 0,35 50 17,5 
2. Impressão da tela de lançamento do 
SIAPE; 

3. Cadastrar objeto errado;  0,35 20 7 
3. Impressão da tela de lançamento do 
SIAPE; 

4. Cadastrar em matrícula 
inativa; 

0,35 50 17,5 
4. Verificação dos dados cadastrais no 
SIAPE; 

5. Cadastrar o período errado. 0,35 100 35 

5. Impressão da tela de lançamento do 
SIAPE. 

6. Revisão do processo quando da 
assinatura do TRD. 

Coordenador da 
COPAG 

Servidor 
da COPAG 

Elaboração do termo 
de reconhecimento 

Formalizar o 
reconhecimentos dos 

1. Erro no preenchimento de 
termo de reconhecimento de 

0,7 20 14 1. Tela de lançamento do SIAPE; 
Servidor da 

COPAG 
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MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES 
ENTIDADE: PROGEP 
PROCESSO: Processo de concessão de Retribuição por Titulação.  
OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Conceder Retribuição por Titulação aos docentes do IFS.  

AGENTE 
ATIVIDADES 
RELEVANTES 

OBJETIVOS-CHAVE DA 
ATIVIDADE 

RISCOS 
RISCO INERENTE ATIVIDADES DE CONTROLE 

P C N DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

de dívida (TRD) valores que serão lançados 
em despesas de exercícios 

anteriores 

dívida. 2. Revisão quando da assinatura do 
Despacho de reconhecimento da 
dívida; 

Coordenador da 
COPAG 

3. Revisão quando do 
encaminhamento à Reitoria para 
assinatura do TRD. 

Pró-reitor 

Pró-Reitor 
Autorização para 

pagamento 

Autorizar o pagamento da 
dívida de exercícios 

anteriores 

1. Autorizar e não 
desbloquear o processo 

0,7 100 70 1. Impressão da tela o status Pró-reitor 

COPAG 
Arquivamento do 

processo 
Para realização de 

consultas posteriores 
1. Perda do processo. 0,1 100 10 

1. Listagem de controle do que foi 
enviado para o Arquivo. 

Coordenador da 
COPAG 

 
 

ESCALA DE PROBABILIDADES 

Frequência  Significado  Expressão  

Raríssima Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do 
processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção 
do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.  

0,10  

Rara Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência 
conhecido por parte de gestores e operadores do processo.  

0,35  

Eventual Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é 
amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.  

0,70  

Frequente 
 
 

Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira 
assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro 
no ritmo das atividades, sendo evidentes mesmo para os que conhecem 
pouco o processo.  

1,00  
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ESCALA DE CONSEQUÊNCIA 

Impacto  Significado  Expressão  

Irrelevante Degradação na operação do processo, porém causando impactos mínimos 
para a instituição (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da 
qualidade de produtos e serviços).  

10  

Pouco relevante Degradação na operação do processo, causando pequenos impactos para a 
instituição.  

20  

Relevante Interrupção do processo, causando impactos significativos para a 
instituição, porém passíveis de recuperação.  

50  

Muito relevante Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para a instituição.  100  

 
Consequência AVALIAÇÃO DO RISCO  LEGENDA 

Muito relevante 10 35 70 100  Extremo 

Relevante 5 17,5 35 50  Alto 

Pouco relevante 2 7 14 20  Médio 

Irrelevante 1 3,5 7 10  Baixo 

 Raríssima Rara Eventual Frequente  Insignificante 

 
Probabilidade   



 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2017 

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

ADOTADOS NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE INCENTIVO 

À QUALIFICAÇÃO E RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO 

 

39 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/Sergipe 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

ANEXO II 

Incentivo à Qualificação 
 

1 – Atividade: Consulta a chefe imediata sobre o ambiente organizacional do servidor 

Objetivo: Verificar a compatibilidade entre o ambiente organizacional e o conhecimento adquirido. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

R#01 – Ausência de 
consulta 
 

CTE#01.01 – Revisão 
dos atos da CDP 
 

T#01.01 – Verificar se 
constam nos 
processos 
documento de 
consulta à chefia 
imediata dos 
servidores. 
 

CTS#01.01 – Adoção de 
manual, procedimentos, 
roteiros e checklist para 
auxiliar as atividades de 
concessão de incentivo à 
qualificação. 
CTS#01.02 – Formulário a ser 
preenchido pelo solicitante em 
que constem as atividades por 
ele desenvolvidas e assinado 
pela chefia imediata para 
compor o processo. 
CTS#01.03- Proceder mediante 
orientação normativa, 
obrigatoriedade de utilização 
dessa Lista de Verificação, aos 
quais deverão ser acostadas 
aos autos dos processos de 
concessão. 

 
 2 – Atividade: Emissão de parecer 

Objetivo: Emitir opinião sobre a procedência/improcedência do pedido. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

R#02 – Erro na análise 
da documentação, 
resultando em 
deferimento/ 
indeferimento do 
pedido de forma 
equivocada. 

CTE#02.01 – 
Revisão dos atos da 
CDP 

T#02.01 – Verificar se 
os pareceres estão de 
acordo com a norma. 
 

CTS#02.01 – Modelo padrão 
de parecer/despacho em 
consonância com as normas 
vigentes. 
CTS#02.02 -  Lista de 
Verificação para auxiliar na 
emissão do parecer. 
CTS#02.03 – Capacitação dos 
servidores envolvidos quanto 
as normas vigentes. 

 
3 – Atividade: Reconhecimento de título e cadastramento do percentual concedido no SIAPE 

Objetivo: Possibilitar o pagamento dos valores devidos. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

R#03 –  Erro no 
cadastro do percentual 
concedido 

CTE#03.01 – 
Impressão de 
documentos das 
transações 
efetuadas no 
sistema (a. tela do 

T#03.01 – Verificar se os 
percentuais concedidos 
foram corretamente 
implantados na folha de 
pagamento. 
T#03.02 – Verificar a 

CTS#03.01 – Criação de 
rotina de revisão a ser 
realizada por outro servidor.   
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3 – Atividade: Reconhecimento de título e cadastramento do percentual concedido no SIAPE 

Objetivo: Possibilitar o pagamento dos valores devidos. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

Siapenet de 
inserção do 
percentual; b. 
Dados Funcionais 
(Titulação); c. Ficha 
financeira do mês);  
CTE#03.02 – 
Revisão nas 
informações 
cadastradas durante 
o período de 
homologação. 
CTE#03.03 – 
Conferência dos 
documentos 
impressos antes de 
ir para o arquivo. 

existência de 
procedimento padrão 
para inserção das 
informações. 
  

 
4 – Atividade: Realização dos cálculos retroativos. 

Objetivo: Calcular os valores devidos. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

R#04 –  Erro de cálculo 
(data de concessão; 
valor da RT; 
enquadramento 
classe/nível) 

CT#04.01 – 
Impressão de 
documentos das 
transações 
efetuadas no 
sistema (a. tela do 
Siapenet de 
inserção do título; 
b. Dados Funcionais 
(Titulação); c. Ficha 
financeira do mês); 
CT#04.02 – Planilha 
de cálculo; 
CT#04.03 – Revisão 
nas informações 
cadastradas 
durante o período 
de homologação. 

T#04.01 – Conferir os 
valores retroativos 
concedidos. 
T#04.02 – Verificar a 
existência de padrão 
para realização do 
cálculo. 
 
 

CTS#04.01 – Adoção de 
manual, procedimentos, 
roteiros e checklist para 
auxiliar as atividades de 
cálculos dos valores 
devidos. 
CTS#04.02 - Criação de 
rotina de revisão a ser 
realizada por outro 
servidor. 
CTS#04.03 – Criação de 
planilhas automatizadas 
para realização dos 
cálculos.   

 
5 – Atividade: Lançamento dos valores na folha de pagamento. 

Objetivo: Realizar o pagamento. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

R#05 – Ausência de 
lançamento em função 
da queda do sistema 
 

CT#05.01 – Revisão 
na fase de 
homologação 

T#05.01 – Verificar a 
existência de valores 
retroativos 
concedidos, porém 
não pagos. 

CTS#05.01 – Criação de rotina 
de revisão a ser realizada por 
outro servidor.   
CTS#05.02 – Lista de 
Verificação para auxiliar na 
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5 – Atividade: Lançamento dos valores na folha de pagamento. 

Objetivo: Realizar o pagamento. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

 revisão dos lançamentos. 

R#06 – Ausência de 
lançamento por falha 
do servidor 
 

CT#06.01 – Revisão 
na fase de 
homologação 

T#06.01 – Verificar a 
existência de valores 
retroativos 
concedidos, porém 
não pagos. 
 

CTS#06.01 – Criação de rotina 
de revisão a ser realizada por 
outro servidor.   
CTS#06.02 – Lista de 
Verificação para auxiliar na 
revisão dos lançamentos. 

R#07 – Erro de digitação CT#07.01 – Revisão 
no processo na fase 
de arquivamento 

T#07.01 – Verificar se 
os valores pagos estão 
de acordo com o que 
foi concedido. 

CTS#07.01 – Criação de rotina 
de revisão a ser realizada por 
outro servidor.   
CTS#07.02 – Lista de 
Verificação para auxiliar na 
revisão dos lançamentos. 

 
6 – Atividade: Lançamento do pagamento de exercício anterior no SIAPE 

Objetivo: Reconhecer a dívida de exercícios anteriores no sistema. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

R#08 – Cadastrar 
beneficiário errado 

CT#08.01 – 
Verificação dos 
dados cadastrais no 
SIAPE 

T#08.01 – Verificar se 
foram pagos os valores 
relativos a exercício 
anterior. 
 

CTS#08.01 –  Adoção de 
manual, procedimentos, 
roteiros e checklist para 
auxiliar as atividades de 
lançamento de dívida de 
exercícios anteriores no SIAPE. 
 
CTS#08.02 – Lista de 
Verificação para auxiliar na 
revisão do cadastramento. 

R#09 – Cadastrar 
período errado 

CT#09.01 –  
Impressão da tela 
de lançamento do 
SIAPE. 
CT#09.02 –  Revisão 
do processo 
quando da 
assinatura do TRD. 

T#09.01 – Verificar se 
o período está 
corretamente 
cadastrado. 
 

CTS#09.01 –  Adoção de 
manual, procedimentos, 
roteiros e checklist para 
auxiliar as atividades de 
lançamento de dívida de 
exercícios anteriores no SIAPE. 
 
CTS#09.02 – Lista de 
Verificação para auxiliar na 
revisão do cadastramento. 
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Retribuição por Titulação 

1 – Atividade: Emissão de parecer. 

Objetivo: Verificar se o parecer de concessão/indeferimento do pedido 
encontra-se devidamente fundamentado. 

 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

R#01 – Erro na análise 
da documentação, 
resultando em 
deferimento/ 
indeferimento do 
pedido de forma 
equivocada. 

CT#01.01 – Revisão 
dos atos da CDP. 

T#01.01 – Verificar se 
os pareceres estão de 
acordo com a norma. 

CTS#01.01 – Modelo padrão 
de parecer/despacho em 
consonância com as normas 
vigentes. 
CTS#01.02 -  Lista de 
Verificação para auxiliar na 
emissão do parecer. 
CTS#01.03 – Capacitação dos 
servidores envolvidos quanto 
as normas vigentes. 

 
2 – Atividade: Reconhecimento de título no SIAPE. 

Objetivo: Possibilitar o pagamento dos valores devidos. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

R#02 – Erro no 
cadastramento do título 
no SIAPE 

CT#02.01 – 
Impressão de 
documentos das 
transações 
efetuadas no 
sistema (a. tela do 
Siapenet de 
inserção do título; 
b. Dados Funcionais 
(Titulação); c. Ficha 
financeira do mês); 
CT#02.02 – Revisão 
das informações 
cadastradas 
durante o período 
de homologação. 
CT#02.03 – 
Conferência dos 
documentos 
impressos antes de 
ir para o arquivo. 
 

T#02.01 – Verificar se 
os títulos foram 
corretamente 
cadastrados no SIAPE. 

CTS#03.01 – Criação de 
rotina de revisão a ser 
realizada por outro servidor.   

 
3 – Atividade: Realização dos cálculos retroativos. 

Objetivo: Calcular os valores devidos. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

R#03 –  Erro de cálculo 
(data de concessão; 
valor da RT; 
enquadramento 
classe/nível) 

CT#03.01 – 
Impressão de 
documentos das 
transações 
efetuadas no 

T#03.01 – Conferir os 
valores retroativos 
concedidos 

CTS#04.01 – Adoção de 
manual, procedimentos, 
roteiros e checklist para 
auxiliar as atividades de 
cálculos dos valores devidos. 
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3 – Atividade: Realização dos cálculos retroativos. 

Objetivo: Calcular os valores devidos. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

sistema (a. tela do 
Siapenet de 
inserção do título; 
b. Dados Funcionais 
(Titulação); c. Ficha 
financeira do mês); 
CT#03.02 – Planilha 
de cálculo; 
CT#03.03 – Revisão 
nas informações 
cadastradas 
durante o período 
de homologação. 

CTS#04.02 - Criação de rotina 
de revisão a ser realizada por 
outro servidor. 
CTS#04.03 – Criação de 
planilhas automatizadas para 
realização dos cálculos.   

 
4 – Atividade: Lançamento dos valores na folha de pagamento. 

Objetivo: Realizar o pagamento. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

R#04 – Ausência de 
lançamento em função 
da queda do sistema 
 

CT#04.01 – Revisão 
na fase de 
homologação 

T#04.01 – Verificar a 
existência de valores 
retroativos 
concedidos, porém 
não pagos 

CTS#04.01 – Criação de rotina 
de revisão a ser realizada por 
outro servidor.   
CTS#04.02 – Lista de 
Verificação para auxiliar na 
revisão dos lançamentos 

R#05 – Ausência de 
lançamento por falha 
do servidor 
 

CT#05.01 – Revisão 
na fase de 
homologação 

T#05.01 – Verificar a 
existência de valores 
retroativos 
concedidos, porém 
não pagos 

CTS#05.01 – Criação de rotina 
de revisão a ser realizada por 
outro servidor.   
CTS#05.02 – Lista de 
Verificação para auxiliar na 
revisão dos lançamentos 

R#06 – Erro de digitação CT#06.01 – Revisão 
no processo na fase 
de arquivamento 

T#06.01 – Verificar se 
os valores pagos estão 
de acordo com o que 
foi concedido 

CTS#06.01 – Criação de rotina 
de revisão a ser realizada por 
outro servidor.   
CTS#06.02 – Lista de 
Verificação para auxiliar na 
revisão dos lançamentos 

 
5 – Atividade: Lançamento do pagamento de exercício anterior no SIAPE 

Objetivo: Reconhecer a dívida de exercícios anteriores no sistema. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

R#07 – Cadastrar 
beneficiário errado 

CT#07.01 – 
Verificação dos 
dados cadastrais no 
SIAPE 

T#07.01 – Verificar se 
foram pagos os valores 
relativos a exercício 
anterior  

CTS#07.01 –  Adoção de 
manual, procedimentos, 
roteiros e checklist para 
auxiliar as atividades de 
lançamento de dívida de 
exercícios anteriores no SIAPE. 
CTS#07.02 – Lista de 
Verificação para auxiliar na 
revisão do cadastramento. 
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5 – Atividade: Lançamento do pagamento de exercício anterior no SIAPE 

Objetivo: Reconhecer a dívida de exercícios anteriores no sistema. 

Risco Controle Interno 
Existente 

Teste de Controle Controle Interno Sugerido 

R#08 – Cadastrar 
período errado 

CT#08.01 –  
Impressão da tela 
de lançamento do 
SIAPE. 
CT#08.02 –  Revisão 
do processo 
quando da 
assinatura do TRD. 

T#08.01 – Verificar se 
o período está 
corretamente 
cadastrado 

CTS#08.01 –  Adoção de 
manual, procedimentos, 
roteiros e checklist para 
auxiliar as atividades de 
lançamento de dívida de 
exercícios anteriores no SIAPE. 
CTS#08.02 – Lista de 
Verificação para auxiliar na 
revisão do cadastramento. 
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ANEXO III 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS 
1 – AMBIENTE INTERNO: É um conjunto de normas, processos e estruturas que fornece a base para a 
condução do controle interno por toda a organização.  A estrutura de governança e a alta administração 
estabelecem uma diretriz sobre a importância do controle interno, inclusive das normas de conduta 
esperadas. A administração reforça as expectativas nos vários níveis da organização. 

1.1 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE GOVERNANÇA: a estrutura organizacional de uma entidade 
fornece a base para o planejamento, execução, controle e monitoramento das atividades. Envolve a 
determinação das principais áreas de autoridade e responsabilidade e as suas linhas de subordinação, 
juntamente com procedimentos efetivos para monitorar resultados (prestações de contas), deve ser 
estabelecida de forma a favorecer o cumprimento da missão e o alcance dos objetivos da organização, 
bem como o gerenciamento dos riscos e a eficácia dos controles. 

ITEM QUESTÕES TOTAL 

1 
A estrutura organizacional da PROGEP é apropriada para seu tamanho e a natureza 

de suas operacõ̧es? 
1,8 

2 
O organograma da PROGEP foi complementado por um manual, regimento, resolução, 
portaria, etc, que estabelecem as competências e responsabilidade das coordenações 
e dos cargos que a compõe? 

0,8 

3 Existe política de divulgação de normas e manuais para todo o corpo funcional? 0,9 

4 
Os mecanismos gerais de controle instituídos são conhecidos por todos os servidores 
nos diversos níveis da estrutura da PROGEP? 

1,1 

5 
Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 
planejados pela PROGEP? 

1,4 

SUBTOTAL POR FATOR DE RISCO 1,2 

1.2 – POLÍTICAS E PRÁTICAS DE RECURSOS HUMANOS: políticas e práticas para contratar, capacitar, 
orientar, avaliar, promover, recompensar, disciplinar e demitir funcionários devem ser estabelecidas e 
comunicadas de modo claro, uma vez que as pessoas constituem o mais valioso ativo de qualquer 
instituição. 

ITEM QUESTÕES TOTAL 

6 
Há políticas e procedimentos  para contratar, orientar, capacitar, avaliar, promover, 
disciplinar e exonerar servidores? 

1,0 

7 
Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos servidores dos 
diversos níveis da estrutura da unidade na elaboração dos procedimentos ou das 
instruções? 

0,5 

8 
As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras 
das responsabilidades? 

1,0 

9 
A produtividade, desempenho ou comprometimento de servidores é alvo de ações por 
parte das chefias? 

0,8 

10 
São tomadas medidas disciplinares como respostas às ações indevidas ou desvios aos 
procedimentos estabelecidos? 

1,1 
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11 
O servidor em gozo de férias possui substituto designado e treinado para exercer as 
suas funções? 

1,6 

SUBTOTAL POR FATOR DE RISCO 1,0 

2 –  ATIVIDADES DE CONTROLE: Consistem em políticas e procedimentos adotados e de fato executados, 
para atuar sobre os riscos, de maneira a contribuir para que os objetivos da organização sejam alcançados 
dentro dos padrões estabelecidos. 

2.1 – FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS: todas as atividades importantes devem ser documentadas 
de forma completa e precisa a fim de que seja fácil rastrear as informações desde o momento de 
autorização até a conclusão. 

ITEM QUESTÕES TOTAL 

12 
Há políticas, procedimentos, técnicas e mecanismos específicos para as atividades dos 
processos de concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação 
devidamente formalizados e divulgados? 

1,1 

13 
Existem políticas e ações claramente estabelecidas, de natureza preventiva ou de 
detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos nos processos de concessão 
de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação? 

0,6 

14 
Há fluxograma e/ou mapas de processo que contemplem as atividades dos processos 
de concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação? 

0,3 

SUBTOTAL POR FATOR DE RISCO 0,6 

2.2 – CONTROLES GERENCIAIS E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES: avaliações periódicas para 
assegurar que operações, processos e atividades cumprem com regulamentos, políticas, procedimentos 
ou outros requisitos em vigor. 

ITEM QUESTÕES TOTAL 

15 
Os gestores, em todos os níveis de atividades, examinam relatórios de desempenho, 
analisam tendências e mensuram os resultados em relação às metas dos processos de 
concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação? 

0,2 

16 
Há um acompanhamento sistemático da PROGEP em relação aos processos de 
concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação?  

0,6 

17 
Todas as etapas relacionadas aos processos de concessão de Incentivo à Qualificação e 
Retribuição por Titulação são conferidas e supervisionadas por outro servidor? 

1,3 

18 
Existe um acompanhamento constante das alterações na legislação pertinentes à 
concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação? 

1,5 

19 
São adotadas providências para garantir que na realização de procedimentos 
conflitantes seja observado o princípio da segregação de funções? 

1,6 

SUBTOTAL POR FATOR DE RISCO 1,1 

3 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: Todos na organização devem receber mensagens claras quanto ao 
seu papel e ao modo como suas atividades influenciam e se relacionam com o trabalho dos demais na 
consecução dos objetivos fixados. 

ITEM QUESTÕES TOTAL 

20 
As informações relacionadas aos processos de concessão de Incentivo à Qualificação e 
Retribuição por Titulação disponíveis para as unidades internas e pessoas envolvidas 
nos processo citados são apropriadas, tempestivas, atuais, precisas e acessíveis? 

1,5 
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21 

As Informações relacionadas aos processos de concessão de Incentivo à Qualificação e 
Retribuição por Titulação divulgada internamente atende às expetativas dos diversos 
níveis hierárquicos envolvidos nos processos citados, contribuindo para a execução das 
responsabilidades de forma eficaz? 

1,4 

22 

Os sistemas informatizados do setor são seguros e confiáveis, contemplando aspectos 
como: segurança no acesso/identificação; crítica na entrada de dados; procedimentos 
de backup; e planos de contingência para questões chave relacionadas aos processos 
de concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação? 

1,6 

23 
O setor conta com uma estrutura organizacional que garanta o processamento de 
dados e a elaboração de informações adequadas e confiáveis relacionadas aos 
processos de concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação? 

1,0 

24 

O setor conta com uma estrutura organizacional que garanta o processamento de 
dados e a elaboração de informações gerenciais  relacionadas aos processos de 
concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação de forma confiável e 
tempestiva? 

0,9 

25 
A PROGEP interage com outras instâncias (pró-reitorias/diretorias) sobre assuntos que 
afetam o funcionamento dos seus controles internos relacionados aos processos de 
concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação? 

0,9 

SUBTOTAL POR FATOR DE RISCO 1,2 

4 - MONITORAMENTO: Consiste em avaliar a qualidade do controle interno ao longo do tempo, buscando 
assegurar que ele continue a funcionar efetivamente como previsto, que as respostas aos riscos e as 
atividades de controle sejam modificadas apropriadamente, de acordo com mudanças nas condições que 
alterem o nível de exposição a riscos da organização e das atividades por ela desenvolvidas. 

ITEM QUESTÕES TOTAL 

26 
Os controles internos relacionados aos processos de concessão de Incentivo à 
Qualificação e Retribuição por Titulação tem contribuído para a melhoria do 
desempenho de suas atividades? 

1,3 

27 
Os controles internos relacionados aos processos de concessão de Incentivo à 
Qualificação e Retribuição por Titulação  tem sido considerados adequados e efetivos 
pelas avaliações? 

1,4 

28 
Os controles internos relacionados aos processos de concessão de Incentivo à 
Qualificação e Retribuição por Titulação são constantemente revisados para avaliar a 
sua eficácia e qualidade ao longo do tempo? 

1,6 

SUBTOTAL POR FATOR DE RISCO 1,4 

 
INEXISTENTE FRACO MEDIANO FORTE 

0 - 0,5 0,6 - 1,0 1,1 - 1,5 1,6 - 2 

 


