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RESUMO 

PROFISSIONAL 

 

 

 

 

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

 

Auditora com 15 anos de atuação no serviço público, sendo 10 anos na 

auditoria interna, com experiência 

documentações técnicas

adequar o setor 

internacionais de auditoria.
 

 

Bacharel em Ciências Contábeis

Curso de Ciências Contábeis com ênfase em Auditoria

Universidade Estadual da Bahia (UNEB)
 

 

Pós Graduação 

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza
 

 

HISTÓRICO 

PROFISSIONAL 

 AUDITORA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

 Elaboração dos Programas de Trabalho de Auditoria;

 Execuç

 Elaboração e emissão de 

 Contabilização de benefícios;

 Acompanhamento das Recomendações por meio do Plano de 

Providências Permanente (PPP);

 Apuração de denúncias;

 Elaboração e 

 Levantamento de informações para 

gerenciais de auditoria.
 

 

GERENTE DA AUDITORIA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

 Contribuição na 

técnicas atualmente existentes

(AUDIN);

 Participação na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna 

(PAINT);

 Participação na elaboração do Relatório Anual de Atividades

Auditoria Interna (RAINT);

 Apoio técnico aos auditores, técnicos administrativos e estagiários 

lotados na AUDIN.
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Auditora com 15 anos de atuação no serviço público, sendo 10 anos na 

auditoria interna, com experiência na implementação de 

documentações técnicas na Unidade de Auditoria Interna 

o setor às orientações técnicas oriundas da CGU e 

internacionais de auditoria. 

Bacharel em Ciências Contábeis  

Curso de Ciências Contábeis com ênfase em Auditoria 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB)  

Pós Graduação Lato Sensu em Auditoria Governamental

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza 

AUDITORA  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

Elaboração dos Programas de Trabalho de Auditoria;

Execução das atividades de auditoria; 

Elaboração e emissão de Notas e Relatórios Técnicos e Gerenciais;

Contabilização de benefícios; 

Acompanhamento das Recomendações por meio do Plano de 

Providências Permanente (PPP); 

Apuração de denúncias; 

Elaboração e emissão de Parecer Técnico; 

Levantamento de informações para elaboração dos

gerenciais de auditoria. 

GERENTE DA AUDITORIA INTERNA   JAN

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

Contribuição na implementação dos fluxos e das documentações 

técnicas atualmente existentes na Unidade de Auditoria Interna do IFBA 

(AUDIN); 

Participação na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna 

(PAINT); 

Participação na elaboração do Relatório Anual de Atividades

Auditoria Interna (RAINT); 

Apoio técnico aos auditores, técnicos administrativos e estagiários 

lotados na AUDIN. 

Auditora com 15 anos de atuação no serviço público, sendo 10 anos na 

implementação de fluxos e 

na Unidade de Auditoria Interna com o propósito de 

às orientações técnicas oriundas da CGU e às normas 

 AGO/2008 

  

em Auditoria Governamental  DEZ/2012 

 JAN/2011 – ATUAL 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)  

Elaboração dos Programas de Trabalho de Auditoria; 

Relatórios Técnicos e Gerenciais; 

Acompanhamento das Recomendações por meio do Plano de 

elaboração dos relatórios 

JAN/2011 – JUN/2013 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)  

documentações 

na Unidade de Auditoria Interna do IFBA 

Participação na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna 

Participação na elaboração do Relatório Anual de Atividades de 

Apoio técnico aos auditores, técnicos administrativos e estagiários 



 

ASSISTENTE ADMINISTR

Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF)/Prefeitura Munici

 SETOR DE 

empenho das despesas, liquidação das despesas e auditoria preliminar 

dos processos para posterior envio ao TCM.

 SETOR PESSOAL: Revisão da folha de pagamento e cálculo para 

apuração de férias, tempo de ser

 SETOR ALMOXARIFADO E 

de almoxarifado

conciliações.

 PROTOCOLO: Abertura e movimentações de processos 

administrativos.

 MEMBRO DA 

Participação na elaboração do edital, avaliação das propostas, 

avaliação

atividades inerentes a CPL.

 
 

CERTIFICAÇÕES EM 

AUDITORIA 

INTERNA E 

AUDITORIA 

GOVERNAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Técnicas de Auditoria Interna Governamental

 Elaboração de Relatórios de Auditoria

 Contabilização de Benefícios

 Auditoria Governamental

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  SET

Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF)/Prefeitura Munici

SETOR DE CONTABILIDADE: Lançamentos contábeis, conciliações, 

empenho das despesas, liquidação das despesas e auditoria preliminar 

dos processos para posterior envio ao TCM. 

SETOR PESSOAL: Revisão da folha de pagamento e cálculo para 

apuração de férias, tempo de serviço, abono, licenças e aposentadoria.

SETOR ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO: Lançamentos no sistema

de almoxarifado, controle do patrimônio, levantamentos estatísticos e 

conciliações. 

PROTOCOLO: Abertura e movimentações de processos 

administrativos. 

MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL): 

Participação na elaboração do edital, avaliação das propostas, 

avaliação dos documentos de habilitação, elaboração de ata e outras 

atividades inerentes a CPL. 

Técnicas de Auditoria Interna Governamental 
o Considerações iniciais referentes às técnicas de auditoria;

o Técnicas de obtenção da evidência documental;

o Técnicas de obtenção da evidência física;

o Técnica de obtenção da evidência testemunhal;

o Técnicas de obtenção da evidência analítica 

o Técnicas de obtenção da evidência analítica 

o Considerações finais referentes às técnicas de auditoria
 

Elaboração de Relatórios de Auditoria (CGU/ENAP) 
o O relatório de auditoria; 

o O planejamento do relatório; 

o O desenvolvimento do relatório; 

o Recomendações e planos de ação; 

o A finalização dos relatórios de auditoria e os processos de garantia 

da qualidade. 
 

Contabilização de Benefícios (CGU/ENAP) - 10 horas
o Explicação do contexto de criação da Instrução Normativa nº 4 de 

11/6/2018; 

o Conceituar Benefício; 

o Descrever os tipos e classes de benefícios;

o Descrever o processo de contabilização. 
 

Auditoria Governamental (Unieducar) - 160 horas
o Normas Gerais de Auditoria Governamental;

o Normas Relativas aos Profissionais de Auditoria Governamental;

o Normas Relativas aos Trabalhos de Auditoria Governamental.

SET/2005 – DEZ/2010 

Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF)/Prefeitura Municipal de Salvador 

CONTABILIDADE: Lançamentos contábeis, conciliações, 

empenho das despesas, liquidação das despesas e auditoria preliminar 

SETOR PESSOAL: Revisão da folha de pagamento e cálculo para 

viço, abono, licenças e aposentadoria. 

PATRIMÔNIO: Lançamentos no sistema 

levantamentos estatísticos e 

PROTOCOLO: Abertura e movimentações de processos 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL): 

Participação na elaboração do edital, avaliação das propostas, 

dos documentos de habilitação, elaboração de ata e outras 

 (CGU/ENAP) – 40 horas 
Considerações iniciais referentes às técnicas de auditoria; 

Técnicas de obtenção da evidência documental; 

Técnicas de obtenção da evidência física; 

Técnica de obtenção da evidência testemunhal; 

Técnicas de obtenção da evidência analítica - parte 1; 

Técnicas de obtenção da evidência analítica - parte 2; 

s finais referentes às técnicas de auditoria. 

(CGU/ENAP) - 30 horas 

e auditoria e os processos de garantia 

10 horas 
Explicação do contexto de criação da Instrução Normativa nº 4 de 

Descrever os tipos e classes de benefícios; 

 

160 horas 
Normas Gerais de Auditoria Governamental; 

Normas Relativas aos Profissionais de Auditoria Governamental; 

Normas Relativas aos Trabalhos de Auditoria Governamental. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAÇÕES 

CORRELATAS 

 45º Fórum 

 34º C

 Controle e Auditoria Interna

 

 Gestão de Riscos e Controles Internos

 Gestão de Riscos em Processos de Trabalho 

(Ministério da Economia/ENAP) 

 Normas Internacionais de Auditoria Financeira

 

 

Fórum Nacional dos Auditores Internos (FONAI/
o A gestão de riscos e a operacionalização de controles internos da 

gestão: o papel da auditoria interna como 3ª linha de defesa.

o Governança, Gestão de Riscos e os Desafios da Educação;

o Transparências das Fundações de Apoio;

o Folha de Pagamento; 

o Contribuições da Auditoria Interna ao Gerenciamento de Projetos 

Educacionais; 

o Capacitando Auditores em Governança, Gestão de Riscos e 

Controles Internos; 

o Objetivos, Riscos, Controles e a Auditoria Interna.
 

Congresso Brasileiro de Auditoria Interna 
o Como tornar a auditoria relevante para o gestor público, governantes 

e para os cidadãos; 

o Panorama com estratégias de ampliação dos mecanismos de 

controle e transparência do órgão federal;

o Lei de Conflitos de Interesse; 

o Como a boa gestão e a auditoria podem trazer resultados financeiros 

significativos para as organizações; 

o Como detectar mentiras. 
 

Controle e Auditoria Interna (ESAF) - 40 horas 
o Fundamentos; 
o Controles Internos administrativos, Normas

Interna; 
o Planejamento das Ações de Controle; 
o Técnicas, Supervisão e Execução das Ações de Controle;
o Papéis de Trabalho e Monitoramento. 

 

Gestão de Riscos e Controles Internos (CGU/ESAF) 
o Controles internos, gestão de riscos e governança, a partir da 

instrução normativa conjunta CGU/MP nº 1/2016.
 

Gestão de Riscos em Processos de Trabalho -

(Ministério da Economia/ENAP) - 20 horas 
o Estruturas de Gerenciamento e Bases Normativas;
o Estrutura do COSO ERM; 
o Ciclo de gerenciamento de riscos corporativos.

 

Normas Internacionais de Auditoria Financeira
o Princípios Gerais e Responsabilidades; 
o Avaliação de Riscos e Respostas aos Riscos Avaliados;
o Evidência de Auditoria; 
o Utilização do Trabalho de Terceiros; 
o Formação da Opinião e Emissão de Relatório;
o Considerações sobre Trabalhos Especiais.

FONAI/MEC) - 40 horas 
A gestão de riscos e a operacionalização de controles internos da 

gestão: o papel da auditoria interna como 3ª linha de defesa. 

Governança, Gestão de Riscos e os Desafios da Educação; 

 

Contribuições da Auditoria Interna ao Gerenciamento de Projetos 

Capacitando Auditores em Governança, Gestão de Riscos e 

Objetivos, Riscos, Controles e a Auditoria Interna. 

 (IIA) - 30 horas 
Como tornar a auditoria relevante para o gestor público, governantes 

anorama com estratégias de ampliação dos mecanismos de 

controle e transparência do órgão federal; 

Como a boa gestão e a auditoria podem trazer resultados financeiros 

 

Controles Internos administrativos, Normas internacionais e Auditoria 

Técnicas, Supervisão e Execução das Ações de Controle; 

(CGU/ESAF) - 16 horas 
riscos e governança, a partir da 

instrução normativa conjunta CGU/MP nº 1/2016. 

- Segundo o COSO 

Estruturas de Gerenciamento e Bases Normativas; 

Ciclo de gerenciamento de riscos corporativos. 

Normas Internacionais de Auditoria Financeira (CGU/ENAP) – 40h 

Avaliação de Riscos e Respostas aos Riscos Avaliados; 

Formação da Opinião e Emissão de Relatório; 
Considerações sobre Trabalhos Especiais. 


