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DESPACHO SEM NÚMERO

 

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 01 DE JULHO DE 2021

 

Aprova ad referendum do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (CONSUP/IFBA), a Política de Desenvolvimento de Competências da Unidade de Auditoria Interna.

 

De acordo com o Art. 27, § 1º do Regimento do CONSUP/IFBA, a Resolução nº 12, de
01 de julho de 2021 foi analisada e deliberada na 2ª. Reunião Ordinária do CONSUP/IFBA, ocorrida em
29 de julho de 2021, tendo sido DEFERIDA

 

Salvador, 29 de julho de 2021

 

Professora Luzia Matos Mota

Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 16/08/2021, às
11:18, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1953959 e o código CRC 1EAD738B.

23278.002139/2021-76 1953959v2



05/07/2021 :: SEI / IFBA - 1906420 - Resolução ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2281503&infra_siste… 1/1

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 01 DE JULHO DE 2021.

 
Aprova ad referendum do Conselho Superior do IFBA, a Política de
Desenvolvimento de Competências da Unidade de Auditoria Interna.

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CONSUP/IFBA, no uso de suas atribuições
legais, considerando o  Despacho 16 (1809237), que integra o Processo SEI nº 23278.002139/2021-76,
resolve:
 

Art. 1º - Aprovar, ad referendum do Conselho Superior do IFBA, a Política de
Desenvolvimento de Competências da Unidade de Auditoria Interna.

 
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor em 01 de julho de 2021, por se tratar de urgência

justificada nos autos do expediente administrativo.
 

 
Professora Luzia Matos Mota

Presidente do CONSUP
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 02/07/2021, às
00:06, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1906420 e o código CRC 167FCCF9.
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TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Política de Desenvolvimento de Competências visa estabelecer diretrizes e 

normas para o processo de desenvolvimento de competências profissionais dos membros 

da Unidade de Auditoria Interna - AUDIN do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia - IFBA.  

 

Art. 2º Entende-se por Competência como um repertório de comportamentos capazes de 

interagir, mobilizar, transferir conhecimentos, habilidades, julgamentos e atitudes que 

agregam valor econômico à organização e social à pessoa1. 

 

Parágrafo Único. A finalidade desta Política de Desenvolvimento de Competências – 

PDC é a de promover a excelência nas atividades desenvolvidas pelos membros da 

AUDIN, estimular o desenvolvimento profissional contínuo e o alinhamento das 

competências individuais à Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP da 

Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, ao Plano de 

Capacitação do IFBA, ao Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, às estratégias e aos 

objetivos do Instituto. 

 

Art. 3º As capacitações a serem planejadas, no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 

de cada exercício, observará às orientações contidas nesta política. 

 

Art. 4º O Titular da AUDIN deve zelar pela adequação das competências, habilidades e 

conhecimentos técnicos requeridos dos recursos humanos disponíveis para o exercício 

das atividades de auditoria. 

 

Art. 5º Membros da AUDIN devem zelar pelo aperfeiçoamento de seus conhecimentos, 

habilidades e outras competências, por meio do desenvolvimento profissional contínuo2. 

 

Art. 6º A capacitação anual dos membros da AUDIN deve se dar preferencialmente com 

base em um programa de formação e desenvolvimento de recursos humanos e pode incluir 

cursos formais, seminários, workshops, encontros, visitas técnicas, cursos de pós-

                                                             
1 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações -3ª 

ed. – Rio de janeiro: Elsevier, 2010, p. 142. 
 
2 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Proficiência. Secretaria Federal de Controle Interno. Brasília, 

2017 (com adaptações) p.14. Disponível em: 
<https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf>. Acesso 

em: 10 set. 2020. 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
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graduação, cursos à distância, curso de progressão funcional, treinamento no trabalho, 

entre outros3. 

 

 

TÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 7º A presente Política de Desenvolvimento de Competências – PDC observará os 

seguintes princípios: 

I -  isonomia: assegurar tratamento igualitário a todos os membros da AUDIN; 

 

II - clareza: apresentar as orientações desta PDC em linguagem clara e compreensível; 

 

III - economicidade e eficiência: considerar, no planejamento das ações de 

desenvolvimento da AUDIN, a obtenção do resultado esperado com o menor custo 

possível, mantendo a qualidade e o melhor desempenho; 

 

IV - gestão do conhecimento: garantir a possibilidade de disseminação da aprendizagem 

a outras pessoas; 

 

V - publicidade:  permitir o acesso às informações desse PDC. 

 

 

TÍTULO III 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

Art. 8º O desenvolvimento de competências da AUDIN é de responsabilidades de todos 

os membros da unidade, os quais devem manter uma postura proativa e responsável 

quanto ao seu processo de desenvolvimento profissional. 

 

 

                                                             
3MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO. Manual das 

Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do poder Executivo Federal. 

Capacitação dos Auditores Internos Governamentais. Secretaria Federal de Controle Interno. Brasília, 2017 

(com adaptações) p.59-60. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-

fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-08-2017-mot.pdf/view>. Acesso em: 10 set. 2020. 

 

 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-08-2017-mot.pdf/view
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-08-2017-mot.pdf/view
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Art. 9º As diretrizes específicas dessa política são: 

I - alinhar as necessidades de desenvolvimento profissional com as estratégias do 

Instituto;  

 

II - aprimorar a equipe, direcionando os servidores para as competências necessárias ao 

desempenho das funções; 

 

III - identificar as competências insuficientes; 

 

IV- avaliar o desempenho, considerando o desenvolvimento de competências como uns 

dos critérios; 

 

V - fomentar a melhoria da produtividade e consequentemente dos resultados; 

 

VI - incentivar o processo de educação continuada; 

 

VII - preparar os servidores para as mudanças de cenários internos e externos ao Instituto; 

 

VIII - preparar os servidores para substituições decorrentes de afastamentos, 

impedimentos legais ou regulamentares do titular e da vacância do cargo; 

 

IX - assegurar ações de desenvolvimento de maneira equânime aos membros da AUDIN; 

 

X -   acompanhar o desenvolvimento profissional dos servidores da AUDIN; 

 

XI -  realizar recrutamento e seleção mais direcionados; 

 

XII - permitir uma gestão do conhecimento mais estruturada e efetiva; 

 

XIII - monitorar e avaliar as ações de desenvolvimento para o uso adequado dos recursos 

públicos4. 

  

 

 

                                                             
4 BRASIL. Decreto nº 9.991, 28 de agosto de 2019. Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 
de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento. 

Brasília, 2019 (com adaptações). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2019/Decreto/D9991.htm.  Acesso em: 10 set. 2020. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm
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TÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 

Art. 10 A Unidade de Auditoria Interna do IFBA é composta por: 

 

I -  Titular da Unidade de Auditoria Interna; 

II - Auditor Adjunto; 

III - Auditores Internos; 

IV - Apoio Administrativo. 

 

Parágrafo Único. Os membros da AUDIN deverão desenvolver as competências 

fundamentais comuns, bem como as competências comportamentais e técnicas 

específicas, considerando-as como um processo de desenvolvimento profissional 

contínuo. 

 

Seção I 

Das Competências Fundamentais Comuns 

Art. 11 Os membros da AUDIN devem desenvolver as seguintes competências 

fundamentais comuns:  

I - comunicação oral e escrita;  

II - iniciativa de autodesenvolvimento profissional contínuo; 

II - habilidades comportamentais. 

 

§ 1º Em observância às normas de qualidade da comunicação os membros da AUDIN 

devem: 

a)  estruturar as ideias de forma lógica; 

b) utilizar a norma culta da língua portuguesa; 

c) usar uma linguagem: 

    i) clara: facilmente compreendida e lógica, sem linguagem técnica desnecessária e com 

todas as informações significativas e relevantes;  

    ii) completa: sem omissão de qualquer dado que seja essencial à compreensão dos 

resultados da auditoria e com todas as informações significativas e relevantes que dão 

suporte às conclusões e recomendações;  

   iii) concisa: direta, que evite a elaboração desnecessária, detalhes supérfluos, 

redundância e excesso de palavras;  
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    iv) construtiva: útil à Unidade Auditada e condutora das melhorias necessárias à gestão;  

    v) objetiva: apropriada, imparcial e neutra, resultado de um julgamento justo e 

equilibrado de todos os fatos e circunstâncias relevantes; 

    vi) precisa: livres de erros e distorções e fiéis aos fatos fundamentais; e  

    vii) tempestiva: oportuna, permitindo à Unidade Auditada aplicar ações preventivas e 

corretivas apropriadas.5 

 

§ 2º A comunicação ineficaz afeta todos os aspectos do desempenho da atividade de 

auditoria interna. Sem a comunicação eficaz, a atividade de auditoria interna pode não 

conseguir obter a posição, os recursos e as informações necessários para conduzir os 

trabalhos. Essencialmente, o trabalho de auditoria interna se torna ineficaz e de pouco 

valor para a gestão e para o conselho6. 

 

§ 3º A iniciativa de autodesenvolvimento profissional contínuo deverá observar 

prioritariamente as necessidades de melhorias relativas às competências fundamentais 

comuns, bem como as competências técnicas específicas de cada cargo ou função 

dispostas nessa PDC. 

 

§ 4º As principais habilidades comportamentais a serem desenvolvidas pelos membros da 

AUDIN são: 

I - comportamento ético: os requisitos éticos representam valores aceitáveis e esperado 

sem relação à conduta dos membros da AUDIN e visam promover uma cultura ética e 

íntegra em relação à prática da atividade de auditoria interna7; 

                                                             
5 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Glossário: comunicações (atributos). Secretaria Federal de 
Controle Interno. Brasília, 2017 p.33. Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf.  Acesso em: 

10 set. 2020. 

 
6 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. Demonstrando os Princípios Fundamentais para a 

Prática Profissional de Auditoria Interna. Facilitadores e Principais Indicadores. Princípio fundamental 7: 

Comunicar-se com eficácia. Tradução: Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil. São Paulo, 

2019 p.20. Disponível em: https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/20190822pg-core-ippf-
00000010-21112019122633.pdf. Acesso em: 10 dez. 2020. 

 
7 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Integridade e Comportamento. Secretaria Federal de Controle 

Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.11 Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf.  Acesso em: 
10 set. 2020. 

 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/20190822pg-core-ippf-00000010-21112019122633.pdf
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/ippf/downloads/20190822pg-core-ippf-00000010-21112019122633.pdf
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf


 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia  
Unidade de Auditoria Interna  
Salvador, dez 2020 

8 

II - sigilo profissional: os membros da AUDIN devem manter sigilo e agir com cuidado 

em relação a dados e informações obtido em decorrência do exercício de suas funções. 

Ao longo da execução dos trabalhos, o sigilo deve ser mantido mesmo que as informações 

não estejam diretamente relacionadas ao escopo do trabalho8; 

 

IV - cortesia: os membros da AUDIN devem se comportar com cortesia e respeito no 

trato com pessoas, mesmo em situações de divergência de opinião, abstendo-se de emitir 

juízo ou adotar práticas que indiquem qualquer tipo de discriminação ou preconceito9. 

 

V - planejamento e organização: planeja, organiza e controla as atividades sob sua 

responsabilidade, possuindo uma visão global dos objetivos a alcançar. Compatibiliza os 

meios e coordena as atividades dentro de prioridade das metas estabelecidas; 

 

VI - comprometimento: grau de envolvimento, dedicação e empenho no emprego em 

relação a qualidade de seu trabalho, tendo em vistas as metas do Instituto; 

 

 VII - imparcialidade: qualidade da pessoa que julga com neutralidade e justiça; 

característica de quem não toma partido numa situação; 

 

VIII - atenção: capacidade de concentrar-se na execução de tarefas, observando 

sistematicamente a qualidade dos trabalhos executados, incorrendo numa frequência 

mínima de erros; 

 

IX - proatividade: característica de quem busca identificar ou resolver os problemas por 

antecipação, com antecedência; presteza, diligência; 

 

X - autocrítica: crítica que faz alguém de si mesmo, de seus trabalhos, obras ou atitudes; 

 

XI - atitude crítica: capacidade de discernir e julgar logicamente a realidade, examinando-

a através das relações de causa e efeito entre seus processos intermediários; 

 

                                                             
8 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Autonomia Técnica e Objetividade. Secretaria Federal de 

Controle Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.13 Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf.  Acesso em: 

10 set. 2020. 

 
9 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Integridade e Comportamento. Secretaria Federal de Controle 

Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.12. Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf. Acesso em: 

10 set. 2020. 

 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
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XII -  empatia: ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da 

forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias; 

 

XIII - motivação: interesse genuíno em atuar, participar e realizar; 

 

XIV - flexibilidade: capacidade de encarar situações, mudando suas preconcebidas ou 

rígidas, demonstrando disposição, interesse e abertura para entender as situações e adotar 

ou não novas posições; 

 

XV - criatividade: capacidade de formular novos padrões, criar ideias inovadoras para o 

desenvolvimento do trabalho, trazendo resultados para o Instituto; 

 

XVI - inovação: condições de propor mudanças e ou alterações no contexto de trabalho, 

objetivando modernizar a atualizar métodos ultrapassados; 

 

XVII - perspicácia para descobrir fatos e fazer conexões: capacidade de aprender e 

interpretar a realidade de forma fidedigna, identificando oportunidades de modo arguto e 

sagaz; 

 

XVIII - autoconfiança: capacidade para acreditar nos próprios recursos, sentindo 

segurança diante de situações novas; 

 

XIX - mente analítica: capacidade para analisar, abstrair e propor soluções através do 

pensamento dedutivo e indutivo; 

 

XX - habilidade interpessoal: facilidade em estabelecer contato, desenvolvimento 

harmonia e confiança no seu relacionamento. Sobressair-se pela cortesia e atuação 

dispensadas aos outros; 

 

XXI - adaptabilidade: manter-se eficaz com tarefas, ambientes diversos, 

responsabilidades e pessoas diferentes; 

 

XXII - habilidade de resolução de problemas: capacidade de identificar problemas, 

analisando as causas e consequências, tomando providências para evitá-los e / ou 

solucioná-los; 

 

XXIII - trabalho em equipe: capacidade de compartilhar habilidades e trocar 

conhecimentos em uma equipe, demonstrando iniciativa, capacidade de negociação, 

atuando com respeito, cooperação e comprometimento, visando atingir objetivos comuns; 

 

XXIV - gestão do tempo: planejamento e controle do tempo para a realização das tarefas 

e cumprimento dos prazos; 
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XXV - atitude positiva e motivação: o quanto as atividades e responsabilidades existentes, 

no trabalho, são compatíveis com o tipo de atividade e responsabilidades que produzem 

satisfação pessoal; 

 

XXVI - competência: domínio e atualização técnica em seu campo de atuação, 

conhecimento em variáveis econômicas, políticas, sociais e tecnológicas que impactam 

em seu trabalho e / ou no órgão: conhecimento das Políticas, Normas e Procedimento do 

Instituto; 

 

XXVII - cooperação:  participar, cooperando com todos os membros de sua equipe e os 

outros grupos da organização,  na execução do trabalho; 

 

XXVIII - resiliência e tolerância ao estresse: capacidade de resistir a frustrações, 

conseguindo adiar a satisfação imediata; 

 

XXIX -  estabilidade emocional: capacidade para controlar - se emocionalmente diante 

de situação de maior tensão ou frustração; 

 

XXX - inteligência emocional: é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e 

sentimentos pessoais e de outros indivíduos; 

 

XXXI - iniciativa: capacidade para agir automaticamente diante de situações novas, com 

vistas a resoluções de problemas; 

 

XXXII - autodisciplina: condições de manter - se fiel a objetivos pré - estabelecidos, 

cumprindo prazos e correspondendo ao esperado; 

 

XXXIII - persuasão: capacidade de organizar e apresentar argumentos de forma 

convincente, induzindo outras pessoas a modificarem suas ideias e opiniões; 

 

XXXIV - visão sistêmica: capacidade que se tem de "ver" o órgão como um todo e 

entender como funcionam e se integram seus processos de obtenção, transformação e 

entrega de seus serviços, produtos e informações, particularmente, aos seus usuários; 

 

XXXV - competência digital: conjunto de valores, crenças, conhecimentos, capacidades 

e atitudes para utilizar adequadamente as tecnologias, incluindo tanto os computadores 

como os diferentes programas e a Internet, que permitem e possibilitam a busca, o acesso, 

a organização e a utilização da informação a fim de construir conhecimento; 

 

XXXVI - centralidade no usuário: capacidade em perceber a importância e promover a 

satisfação do usuário; 
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XXXVII -  excelência administrativa: buscar permanentemente aprimorar a qualidade dos 

produtos e/ou serviços prestados, do atendimento interno/externo, das relações 

internas/externas e do comprometimento com a implantação e operacionalização dos 

programas de promoção da excelência administrativa; 

 

XXXVIII - conhecimento normativo: conhecer e manter-se constantemente atualizado 

quanto aos atos normativos institucional e os demais da administração pública; 

 

XXIX - atendimento ao público: atender o usuário com receptividade e cortesia, 

considerando suas expectativas e características; 

 

XL - feedback: significa dar retorno e ter a capacidade de dar e receber opiniões, críticas 

e sugestões com intuito de auxiliar o desenvolvimento profissional de cada colaborador, 

independente do cargo ou função que ocupa; 

 

XLI - sentido institucional: respeitar e obedecer às normas da Instituição. 

 

Seção II 

Das Competências Comportamentais e Técnicas Específicas do Titular e do Auditor 

Adjunto 

Art. 12 O Titular e Auditor Adjunto da AUDIN devem desenvolver as principais 

competências: 

 

I - independência: é a imunidade quanto às condições que ameaçam a capacidade da 

atividade de auditoria interna de conduzir suas responsabilidades de maneira imparcial. 
10   O Responsável pela AUDIN deve se reportar, se comunicar e interagir com um nível 

dentro da Unidade Auditada que permita à AUDIN cumprir com as suas 

responsabilidades, seja a alta administração da organização, seja o conselho, se houver11; 

 

                                                             
10 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO. Manual das 

Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 

Glossário: independência. Secretaria Federal de Controle Interno. Brasília, 2017 p.134. Disponível em: 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-08-2017-

mot.pdf/view. Acesso em: 10 set. 2020. 

 
11 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Autonomia Técnica e Objetividade. Secretaria Federal de 

Controle Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.12 Disponível em: 
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf.  Acesso em: 

10 set. 2020. 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-08-2017-mot.pdf/view
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-08-2017-mot.pdf/view
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
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II - planejamento estratégico e baseado em riscos: o responsável pela AUDIN deve 

estabelecer um plano baseado em riscos para determinar as prioridades da auditoria, de 

forma consistente com objetivos e metas institucionais da Unidade Auditada12; 

 

III - liderança: a AUDIN deve ser gerenciada eficazmente, com o objetivo de assegurar 

que a atividade de auditoria interna governamental adicione valor à Unidade Auditada e 

às políticas públicas sob sua responsabilidade, fomentando a melhoria dos processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da gestão13; 

 

IV - gestão de pessoas: influenciar positivamente pessoas e grupos, conquistar 

credibilidade e confiança e obter comprometimento na consecução de objetivos, 

mantendo um ambiente de aprendizagem contínua e um clima propício ao trabalho em 

equipe; 

 

V - gestão da qualidade: a gestão da qualidade promove uma cultura que resulta em 

comportamentos, atitudes e processos que proporcionam a entrega de produtos de alto 

valor agregado, atendendo às expectativas das partes interessadas. A gestão da qualidade 

é responsabilidade de todos os auditores internos, sob liderança do Responsável pela 

AUDIN14; 

 

VI - tomada de decisões: processo contínuo de fazer escolhas importantes e assertivas que 

se desdobrarão em consequências tanto para a unidade auditada como para os membros 

da AUDIN e demais partes interessadas no processo de auditoria; 

 

VII - orientação para resultados: habilidade de tomar ações diretas para atingir ou superar 

os objetivos propostos; 

 

                                                             
12 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Planejamento, Comunicação e Aprovação do Plano de 

Auditoria Interna. Secretaria Federal de Controle Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.18. Disponível 

em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf. Acesso 
em: 10 set. 2020. 

 
13 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Gerenciamento da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental. Secretaria Federal de Controle Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.16. Disponível 

em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf. Acesso 

em: 10 set. 2020. 

 
14 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Executivo Federal. Gestão e Melhoria da Qualidade. Secretaria Federal de 

Controle Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.21. Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf. Acesso em: 

10 set. 2020. 

 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
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VIII -  negociação: capacidade de estabelecer articulações no âmbito de atuação que 

possibilitem a conciliação de interesses; 

 

IX - visão estratégica com foco em resultados: ser capaz de analisar cenários e perceber 

a interdependência com a dinâmica institucional do IFBA, compreendendo a situação 

atual frente às mudanças e tendências. De perceber para onde as coisas vão, quais são as 

forças que se opõem aos objetivos da organização, como lidar com elas, quais são as 

oportunidades que se abrem, como aproveitá-las bem; 

 

X - gestão de conflitos: capacidade para enfrentar e resolver as situações de conflitos com 

equilíbrio e segurança, analisando as variáveis envolvidas na situação, identificando as 

causas e buscando os meios para a solução; 

 

XI - delegação e monitoramento: transferir a autoridade de tomar decisão e 

responsabilidades das tarefas para um subordinado (usar do tempo, habilidade e potencial 

do subordinado efetivamente); 

 

XII - inovação e gestão de mudanças: condições de propor mudanças e/ou alterações no 

contexto de trabalho, objetivando modernizar e atualizar métodos ultrapassados, 

gerenciando-as de modo a aumentar sua probabilidade de sucesso, mas com menos 

impacto nos indivíduos; 

 

XIII - avaliação de riscos:  processo dinâmico e interativo que visa a identificar, a analisar 

e a avaliar os riscos relevantes que possam comprometer a integridade da Unidade 

Auditada e o alcance das metas e dos objetivos institucionais15; 

  

XIV -  gestão de riscos dos processos da AUDIN: processo para identificar, analisar, 

avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável 

certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização16; 

 

                                                             
15 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Glossário: avaliação de riscos. Secretaria Federal de Controle 

Interno. Brasília, 2017 p.32-33. Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf. Acesso em: 

10 set. 2020. 

 
16 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Glossário: gerenciamento de riscos. Secretaria Federal de 
Controle Interno. Brasília, 2017 p.34. Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf. Acesso em: 

10 set. 2020. 

 

 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
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XV - gestão de processos: é um conjunto de práticas que têm o objetivo de buscar o 

aperfeiçoamento contínuo dos processos organizacionais de uma empresa ou instituição; 

 

XVI - gestão de projetos: um conjunto de mecanismos organizados de acompanhamento 

de processos que precisam ser desenvolvidos com qualidade, preço e prazo competitivos, 

visando à satisfação dos clientes; 

 

XVII - facilitação: conjunto de habilidades e competências comportamentais que 

facilitam – literalmente – a conexão com outras pessoas e o engajamento de um grupo em 

torno de um objetivo. 

 

XVIII - assessoramento de dirigentes: o serviço de consultoria é uma atividade de 

auditoria interna governamental que consiste em assessoramento, aconselhamento e 

outros serviços relacionados fornecidos à alta administração com a finalidade de respaldar 

as operações da unidade17. 

 

Seção III 

Das Competências Comportamentais e Técnicas Específicas para os Auditores Internos 

Art. 13 Os auditores internos, em conjunto, devem reunir qualificação e conhecimentos 

necessários para o trabalho. São necessárias as seguintes competências comportamentais 

e técnicas: 

I - proficiência e zelo profissional: estão associados aos conhecimentos, habilidades e 

cuidados requeridos do auditor interno governamental para proporcionar razoável 

segurança acerca das opiniões emitidas pela AUDIN18. Assim conceituados: 

 

a) proficiência: é um termo coletivo que diz respeito à capacidade dos auditores 

internos de realizar os trabalhos para os quais foram designados. Os auditores 

devem possuir e manter o conhecimento, as habilidades e outras competências 

necessárias ao desempenho de suas responsabilidades individuais19; 

                                                             
17 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO. Manual das 

Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do poder Executivo Federal. 

Consultoria. Secretaria Federal de Controle Interno. Brasília, 2017   p.17. Disponível em: 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-08-2017-

mot.pdf/view.  Acesso em: 10 set. 2020. 

 
18 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Proficiência e Zelo Profissional. Secretaria Federal de 
Controle Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.14 Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf.  Acesso em: 

10 set. 2020. 

 
19 Idem referência 18. 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-08-2017-mot.pdf/view
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-08-2017-mot.pdf/view
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
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b) zelo profissional: refere-se à atitude esperada dos auditores internos na condução 

dos trabalhos e nos resultados obtidos. Os auditores internos devem deter as 

habilidades necessárias e adotar o cuidado esperado de um profissional prudente 

e competente, mantendo postura de ceticismo profissional; agir com atenção; 

demonstrar diligência e responsabilidade no desempenho das tarefas a eles 

atribuídas, de modo a reduzir ao mínimo a possibilidade de erros; buscar atuar de 

maneira precipuamente preventiva20; 

 

II -  integridade e comportamento: os auditores internos devem servir ao interesse público 

e honrar a confiança pública, executando seus trabalhos com honestidade, diligência e 

responsabilidade, contribuindo para o alcance dos objetivos legítimos e éticos da unidade 

auditada. Os auditores internos devem ser capazes de lidar de forma adequada com 

pressões ou situações que ameacem seus princípios éticos ou que possam resultar em 

ganhos pessoais ou organizacionais inadequados, mantendo conduta íntegra e 

irreparável21; 

 

III -  confidencialidade: os auditores internos devem ser prudentes no uso e proteção das 

informações obtidas no curso de suas funções e não devem utilizar informações para 

qualquer vantagem pessoal ou de qualquer outra maneira contrária à lei ou em detrimento 

dos objetivos legítimos e éticos da organização22; 

 

IV - competência: os auditores internos aplicam o conhecimento, habilidades e 

experiências necessárias na execução dos serviços de Auditoria Interna, logo23:  
 

a)  devem se envolver somente com aqueles serviços para os quais possuam os 

necessários conhecimentos, habilidades e experiência; 

 

b)  devem executar os serviços de Auditoria Interna em conformidade com 

as Normas   Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna; 

                                                             
 
20. Idem referência 18. 
 

 
21 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Integridade e Comportamento. Secretaria Federal de Controle 

Interno. Brasília, 2017 p.11 Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf.  Acesso em: 

10 set. 2020. 

 
22 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS.  Código de Ética. Tradução: Instituto dos Auditores 

Internos do Brasil – IIA Brasil. São Paulo, 2019 p. 1-2. Disponível em: 
https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/cdigo-de-tica-v-editorHTML-00000010-

09102019100736.pdf.  Acesso em: 10 dez. 2020. 

 
23 Idem referência 22. 

 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
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c) devem melhorar continuamente sua proficiência, e a eficácia e qualidade de 

seus  serviços. 

 

V - planejamento dos trabalhos individuais: os auditores devem desenvolver e 

documentar um planejamento para cada trabalho a ser realizado, o qual deve estabelecer 

os principais pontos de orientação das análises a serem realizadas, incluindo, entre outras, 

informações acerca dos objetivos do trabalho do escopo, das técnicas a serem aplicadas, 

das informações requeridas para os exames, do prazo de execução e da alocação dos 

recursos ao trabalho. A qualidade do planejamento requer a alocação de tempo e recursos 

suficientes para sua elaboração24; 

 

VI - autonomia técnica e objetividade: os requisitos de autonomia técnica e objetividade 

estão associados ao posicionamento da AUDIN e à atitude do auditor em relação à 

Unidade Auditada, com a finalidade de orientar a condução dos trabalhos e subsidiar a 

emissão de opinião institucional pela AUDIN. Para tanto, tem-se como pressupostos que 

a unidade de auditoria disponha de autonomia técnica e que os auditores sejam objetivos. 

Termos assim conceituados25: 

 

a) autonomia técnica: capacidade da AUDIN de desenvolver trabalhos de maneira 

imparcial. Nesse sentido, a atividade de auditoria interna deve ser realizada livre 

de interferências na determinação do escopo, na execução dos procedimentos, no 

julgamento profissional e na comunicação dos resultados26; 

 

b)  objetividade: os auditores internos devem atuar de forma imparcial e isenta, 

evitando situações de conflito de interesses ou quaisquer outras que afetem sua 

objetividade, de fato ou na aparência, ou comprometam seu julgamento 

profissional 27. 

                                                             
24 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Planejamento dos Trabalhos de Auditoria. Secretaria Federal 

de Controle Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.23 Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf.  Acesso em: 

10 set. 2020. 

25 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Autonomia Técnica e Objetividade. Secretaria Federal de 

Controle Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.12 Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf.  Acesso em: 

10 set. 2020. 

 
26 Idem Referência 25. 
 
27 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Autonomia Técnica e Objetividade. Secretaria Federal de 

Controle Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.13 Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
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VII - sensibilização quanto a fraudes: os auditores internos devem possuir conhecimentos 

suficientes sobre os principais riscos de fraudes, bem como a predisposição para 

identificá-los adequadamente, verificando, inclusive, se a organização possui controles 

para o seu devido tratamento A fraude pode ser conceituada como quaisquer atos ilegais 

caracterizados por desonestidade, dissimulação ou quebra de confiança. As fraudes são 

perpetradas por partes e organizações, a fim de se obter dinheiro, propriedade ou serviços; 

para evitar pagamento ou perda de serviços; ou para garantir vantagem pessoal ou em 

negócios 28; 

 

VIII - ceticismo profissional: postura que inclui uma mente questionadora e alerta para 

condições que possam indicar possível distorção devido a erro ou fraude e uma avaliação 

crítica das evidências de auditoria29. 

 

IX - conhecimentos Técnicos sobre: 

a) planejamento do programa de trabalho individual baseado em riscos; 

b) identificação e mitigação de riscos;  

c) avaliação e gestão de riscos; 

d) auditoria baseada em riscos; 

e) análise da gestão de riscos; 

f) entendimento das operações da Unidade Auditada;  

g) compreensão e experiência acerca da auditoria a ser realizada;  

h) habilidade para exercer o julgamento profissional devido; 

i) os principais riscos de fraude e sua identificação; 

j) os riscos e controles de tecnologia da informação; 

k) as técnicas de auditoria baseadas em tecnologias disponíveis para a execução dos 

trabalhos a eles designados; 

                                                             
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf. Acesso em: 

10 set. 2020. 

 
28 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Proficiência. Secretaria Federal de Controle Interno. Brasília, 

2017 (com adaptações) p.14,17,34. Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf.  Acesso em: 

10 set. 2020. 

 
29 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 
Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Glossário: ceticismo profissional. Secretaria Federal de 

Controle Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.32. Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf.  Acesso em: 

10 set. 2020. 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
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l) técnicas de consultoria; 

m) métodos de análise de causa e efeito; 

n) análise de dados; 

o) extração de dados; 

p) pesquisa e análise; 

q) inteligência artificial; 

r) amostragem e estatística; 

s) auditorias de conformidade e operacional; 

t) auditoria de obras públicas; 

u) auditoria de tecnologia da informação; 

v) auditoria de transferências voluntárias; 

w) auditoria em licitações e contratos; 

x) auditoria em orçamento, contabilidade e finanças; 

y) auditoria em convênios e acordos; 

z)  auditoria em processo disciplinar; 

aa)  avaliação de controles internos, riscos e governança; 

      ab)  avaliação de programa de integridade; 

      ac)  avaliação de indicadores de desempenho; 

      ad)  técnicas de redação e elaboração de relatórios, pareceres, notas técnicas; 

      ae) comunicação em idioma estrangeiro; 

      af) documentação de auditoria (papéis de trabalho); 

      ag) elaboração de minutas relativas aos manuais, políticas e normas; 

      ah)  mapeamento de processos; 

      ai)  mapeamento do universo de auditoria; 

aj) planilhas  eletrônicas (nível intermediário e avançado). 

 

X – áreas de conhecimento, mínimas, a saber: 

a) administração pública: 

i) contratações da administração; 

ii) patrimônio público; 

iii) servidores públicos (Ativos e Inativos). 

b) políticas econômicas: 

i) finanças públicas; 
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ii) planejamento e orçamento (execução orçamentária, contábil, financeira, 

patrimonial); 

iii) sistema financeiro nacional; 

iv) sistema tributário nacional. 

 

c) políticas sociais: 

i) assistência e desenvolvimento social; 

ii) educação básica, superior e ensino técnico e profissionalizante; 

 

d) auditoria; 

e) normas brasileiras e internacionais para o exercício de auditoria; 

f) controle interno, governança e gestão de riscos; 

g) prestação de contas; 

h) tomada de contas; 

i) atos normativos institucional; 

j) atos normativos da administração pública federal e demais esferas; 

k) tecnologia da informação. 

 

Seção IV 

Das Competências Técnicas Específicas para o Apoio Administrativo 

Art. 14 O Apoio Administrativo deverá desenvolver as principais competências: 

 

I - capacidade de elaboração de planilhas eletrônicas (nível básico e intermediário); 

 

II -  controle de documentos recebidos e expedidos; 

 

III - noções sobre controle e reposição de estoque (material de expediente da AUDIN); 

 

IV-  noções sobre arquivologia (organização e arquivamento dos documentos recebidos 

e expedidos pela AUDIN); 

 

V - noções sobre atividades de secretariado; 

 

VI - redação de correspondências oficiais; 

 

VII - elaboração de atas (reuniões); 
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VIII– elaboração de relatórios. 

 

Seção V 

Das Responsabilidades do Titular da AUDIN para com a PDC 

Art. 15 O Titular da AUDIN tem a responsabilidade de elaborar políticas, normas e 

procedimentos complementares que sejam necessários ao cumprimento efetivo dessa 

política de desenvolvimento de competências. 

 

Art. 16 O Responsável pela AUDIN deve designar, para cada trabalho, equipe composta 

por auditores internos que possuam, coletivamente, a proficiência necessária para realizar 

a auditoria com êxito.30 

 

Art. 17 É de competência do Titular da AUDIN as seguintes diretrizes para a promoção 

do processo de desenvolvimento de competências dos membros da AUDIN do IFBA: 

 

I -  mapear o conhecimento, as habilidades e as competências dos membros da AUDIN 

disponíveis para o trabalho;  

 

II - incentivar os membros da AUDIN em suas iniciativas de capacitação voltadas para o 

desenvolvimento das competências individuais e institucionais independentemente de 

serem gratuitas ou financiadas pelo Instituto; 

 

III -  identificar deficiências e lacunas e buscar supri-las por meio de ações como:  

 

a) viabilização de treinamento no trabalho;  

 

b) estímulo à participação em conferências e seminários, tendo em vista o 

desenvolvimento profissional e a atualização de conhecimentos dos auditores. 

 

IV- incentivar a inclusão das atividades de capacitação para a promoção funcional dos 

membros da AUDIN e oportunizar a participação nessas atividades; 

 

                                                             
30 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO.  Instrução 

Normativa nº 3, de 09 de junho 2017. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. Operacionalização das Atividades de Auditoria Interna. 
Secretaria Federal de Controle Interno. Brasília, 2017 (com adaptações) p.23. Disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf.  Acesso em: 

10 set. 2020. 

 

 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33409/11/Instrucao_Normativa_CGU_3_2017.pdf
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V - Observar a esta PDC quando da elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – 

PAINT no tocante ao planejamento das capacitações de cada exercício; 

 

VI - promover a ampla divulgação das oportunidades de capacitação para os membros da 

AUDIN; 

 

VII -  realizar a avaliação periódica das ações de capacitação quanto aos seus resultados31. 

 

 

TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18 Esta Política de Desenvolvimento de Competências - PDC deverá ser atualizada 

a cada quatro anos, a contar da sua vigência ou quando identificada a necessidade pelo 

Titular da AUDIN. 

Art. 19 Os casos omissos nesta Política de Desenvolvimento de Competências - PDC 

serão dirimidos pelo Conselho Superior – CONSUP. 

Art. 20 Esta Política de Desenvolvimento de Competências – PDC entrará em vigor na 

data da sua publicação. 

 

 

Salvador, 29 de dezembro de 2020. 

 

______________________________________________ 

Eliene Pereira de Cerqueira 

Titular da Unidade de Auditoria Interna – IFBA 

Matrícula: 2644111 

 

 

                                                             
31 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – GERAL DA UNIÃO. Manual das 
Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 

Atribuições Relativas à Gestão de Recursos. Secretaria Federal de Controle Interno. Brasília, 2017 (com 

adaptações) p. 34. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-

fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-08-2017-mot.pdf/view. Acesso em: 10 set. 2020. 

 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-08-2017-mot.pdf/view
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq/arquivos/in-sfc-08-2017-mot.pdf/view
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