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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA

Unidade Gestora – 158145

Entidade – Centro Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Período – Janeiro a Junho de 2011

Relatório de Atividades de Auditoria Interna – Janeiro a Junho/2011

Relatório referente às atividades desenvolvidas pela Coordenação de Auditoria Interna - IFBA,

no período de janeiro a junho de 2011, com objetivo de demonstrar à Ordenadora de Despesas o

acompanhamento da gestão, conforme a execução das atividades previstas no Plano Anual de 

Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2011, realizadas conforme o acompanhamento abaixo: 

1.0 – CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS:

1.1 - INFORMAÇÕES: 

IFBA inicia Certificação pelo Enem

O IFBA, campus Salvador, iniciou a certificação do Ensino Médio pelo Enem. Em função do 

grande número de estudantes que solicitaram a certificação para o campus, mais de dois mil, o 

prazo para atendimento se estenderá até o dia 30 de junho deste ano. 
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Os solicitantes devem comparecer ao setor de protocolo do campus para o qual se inscreveram e 

preencher requerimento. É necessário entregar xerox e original de RG, CPF, Certidão de 

Nascimento ou Casamento e extrato de desempenho do estudante - obtido na página do ENEM -

à Gerência de Registros Acadêmicos (GRA) ou Coordenação de Registros Escolares (CORES).

Para os estudantes que se inscreveram no campus Barreiras a emissão do Certificado de Ensino 

Médio pelo ENEM será de 7 a 11 de fevereiro de 2011. No campus Camaçari a certificação 

vai até o dia 25 de fevereiro; em Eunápolis, até o dia 31 de março, e em Vitória da Conquista, até 

final de abril.

Parceria IFBA – AFS oferece oportunidade de intercâmbio

A AFS Intercultura Brasil, organização não-governamental parceira do IFBA, realiza seleção de 

uma bolsa de intercâmbio com destino à Itália com duração de um ano letivo. O embarque será 

no segundo semestre de 2011.

As inscrições vão até 28 de fevereiro. Para participar, basta enviar a ficha de inscrição e um 

ensaio (de no máximo uma lauda).  O tema do ensaio é: Como minhas experiências pessoais 

podem contribuir para que eu represente bem minha cultura e meu país em um intercâmbio. 

Podem se inscrever estudantes que estejam cursando o ensino médio/técnico em 2011 e tenham 

nascido entre 1º de dezembro de 1993 e 1º de junho de 1996, ou seja, tenham um limite máximo 

de 17 anos e 9 meses e um mínimo de 15 anos e 3 meses na chegada ao país.

A redação será realizada no IFBA, campus Salvador, no dia 12 de março, em sala a ser definida. 

Os candidatos inscritos receberão por e-mail a confirmação da inscrição, assim como a indicação 

do local e horário da redação.  As entrevistas serão agendadas posteriormente com os inscritos e 

suas famílias para a semana de 13 a 20 de março. O resultado do processo seletivo será divulgado 

em 21 de março.
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A bolsa dá direito à passagem aérea internacional, seguro-saúde, estadia em casa de família, 

instalação em instituição de ensino, orientações, livros e transporte casa/escola/casa. Não estão 

incluídas na bolsa despesas com gastos pessoais, como passaporte, visto e passagem doméstica 

até o local de embarque internacional. Recomenda-se a quantia de 100 a 200 US$ mensais para 

despesas com lazer e higiene, o equivalente a pouco mais de R$ 400,00 reais.  

Segundo Lívia Simões, Assessora de Relações Internacionais do IFBA, o intercâmbio possibilita 

aos alunos a oportunidade de conhecer uma cultura diferente: “além do aprendizado de outro 

idioma, o aumento da autonomia e autoconfiança são grandes benefícios”, destaca. A assessora 

afirma que ainda este ano estão previstas mais duas bolsas em parceria com instituições da 

Alemanha para alunos do curso superior de Administração.

Os candidatos que já preencheram o Pré-application no Global Link na primeira fase de seleção 

(2010) não terão este documento invalidado, mas devem enviar o ensaio para os e-mails acima 

indicados. 

Rede NIT Nordeste realiza evento no IFBA

Entre os dias 16, 17 e 18 de março, a Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica do Nordeste 

(Rede NIT NE) realiza 7o Treinamento e Oficina Mão-na-Massa com a temática “Prospecção 

Tecnológica: Capacitação no uso do Vantage Point®”, nas dependências da reitoria do IFBA, no 

Canela.

O Vantage Point é uma ferramenta de prospecção que se propõe a gerar indicadores de inovação. 

No treinamento, estarão os facilitadores Dr. Fernando Falop e Profa Dra Cristina M. Quintella, 

coordenadora da Rede NIT NE, capacitando as instituições ligadas à rede, tais como: IFBA, 

UFBA, UFS, UFERSA, UFMA, IFBA, UEFS, SENAI-BA, IFPI, IFPB, UFPB, IF Sertão-PE, 

Univasf, IFS, UFRB, IFPE, IFAL, UNEB, UESC, IFCE, UFPI, UFRN e CISE.
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Reitora é homenageada em Brasília

Na manhã desta segunda-feira, 21 de março, a reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA), Aurina Santana, foi uma das homenageadas na cerimônia de 

outorga da Ordem Nacional do Mérito a educadoras brasileiras, realizada no Palácio do Planalto.

O evento homenageou onze professoras de todo o país que são destaque na área de Educação. 

Entre os critérios considerados estavam a trajetória na alfabetização; pioneirismo como 

educadora indígena; trabalho desenvolvido para a escola atingir maior IDEB (Índice de 

Desenvolvimento na Educação Básica); tempo e qualidade do trabalho na Educação Profissional 

e Tecnológica.

A reitora Aurina foi escolhida pelo tempo e pelo trabalho dedicados ao ensino profissionalizante. 

Na ocasião, ela representou as professoras dos Estados de Mato Grosso, Ceará, Maranhão, Piauí, 

Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, reconhecidas por suas histórias de vida enquanto 

educadoras.

Em seu discurso, Dilma destacou a luta das mulheres dedicadas à educação para melhoria da 

qualidade do ensino em busca da superação das desigualdades sociais. Segundo a presidenta, foi 

uma dupla homenagem: à educadora e à mulher brasileira, já que, neste mês, comemorou-se o 

Dia Internacional da Mulher. Foi a primeira vez que a Ordem Nacional do Mérito, criada em 

1946, condecorou educadoras brasileiras.

Projeto do IFBA desenvolve ações para Licenciaturas

O Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica (GPET) obtém aprovação em 

projeto na CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Com o 

tema, Laboratórios de Práticas Docentes: tecendo a rede das Licenciaturas do IFBA, o projeto 

pretende desenvolver, durante dois anos, oficinas, cursos e seminários envolvendo os 
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diferentes campi que estão em fase de implementação de licenciaturas.

De acordo com a coordenadora institucional, professora Luisa Senna, do campus de Valença, 

as ações do projeto promoverão o intercâmbio de experiências entre os saberes docentes das 

diversas áreas, contribuindo para o cumprimento das ações previstas nas licenciaturas. “As 

atividades darão subsídio para os professores realizarem atividades práticas de ensino nas 

disciplinas estudadas”, declara.

O projeto também trabalhará com o uso de Tecnologia da Informação (TIC), através da 

confecção de diferentes objetos virtuais de aprendizagem. Entre as ações, está prevista a 

estruturação de uma rede de Laboratórios de Práticas Pedagógicas e Docentes, que deverão ser 

equipados com a infraestrutura necessária para permitir aos licenciandos a familiarização e o 

uso contínuo das ferramentas tecnológicas utilizadas para captar, avaliar, apreender, produzir, 

catalogar, gerenciar e fazer uso de novas metodologias de ensino.

“Na prática, o projeto pretende estimular a produção de ideias, práticas e materiais que 

auxiliem a prática docente. Ao final do projeto, está prevista a publicação de um livro com as 

experiências produzidas durante o processo. Será uma forma de contribuir para o 

fortalecimento das licenciaturas no IFBA”, afirma Luiza Senna.

Alunos do IFBA recebem premiação na Febrace

Com o trabalho Sistema Maxwell de Amortecimento, alunos do IFBA, campus Salvador, 

receberam premiações na Febrace 2011 – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Jorge de 

Sousa Santos Júnior, Alexandre Santos da Silva, estudantes do curso de Edificações, e Jucimar 

Silva de Almeida, de Automação, apresentaram o trabalho durante a mostra de finalistas da 

Feira, que aconteceu de 22 a 24 de março, no campus da Universidade de São Paulo (USP).

O projeto é orientado pelo professor Jancarlos Menezes, e consiste em um amortecedor 

alternativo para edificações de pequeno e médio porte. O grupo conquistou três premiações na 
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Feira, duas em âmbito nacional e uma internacional da Universidade Americana de Yale 

Science and Engineering Association – eleita uma das dez melhores do mundo. Entre os 

prêmios, estão certificado, medalha e assinatura do portal eletrônico. A cerimônia aconteceu 

no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, no último sábado, dia 26 de março.

Organizado pela Escola Politécnica da USP, o evento visa fomentar a cultura investigativa na 

educação básica brasileira. A proposta incentiva as escolas a adotarem práticas pedagógicas,

como realização de mostras científicas e tecnológicas, estimulando e valorizando a 

criatividade, a inovação e o empreendedorismo.

O Sistema Maxwell de Amortecimento já ganhou, com Jucimar Silva de Almeida, o prêmio: 

Uma Idéia na Cabeça / Uma Inovação na Mão 2010 - promovido pelo Sistema de Inovação do 

IFBA (SII).

Convênio IFBA-ACAFAG forma turmas nesta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira, 30 de março, o IFBA realizou solenidade para entrega dos 

certificados de conclusão de curso aos alunos do convênio IFBA-ACAFAG, relacionado ao 

Programa de Formação Profissional do PLANSEQ - Próximo Passo, do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE).

O evento ocorreu no Salão Nobre do Instituto, campus Salvador, e contou com a presença de 

professores e alunos, coordenador dos cursos no IFBA, professor Rui Santana, diretor-geral da 

ACAFAG, Marcos Superbus, além de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego

(MTE) e da Prefeitura Municipal de Salvador.

Entre os formandos, estavam integrantes dos cursos de Pedreiro-Gesseiro, Encanador-Eletricista, 

Almoxarife e Pedreiro-Azulejista-Reparador, totalizando, em média, 250 alunos. Segundo o 

diretor-geral da ACAFAG, Marcos Superbus, 82% dos estudantes eram mulheres: “a parceria 

com o IFBA possibilita inclusão social de cidadãos que não tinham oportunidade. Com a 



Relatório Semestral: Janeiro a Junho 2011 – Coordenação de Auditoria Interna – IFBA -
RAMAIS 9561/9563 

7

qualificação, facilitamos a inserção no mundo do trabalho”, declarou o diretor-geral da 

ACAFAG. Para ele, essa mudança estrutural também gera mudança de pensamento: “dessa 

forma, as mulheres ocupam os mesmos espaços que os homens, superando preconceitos”, 

afirmou Superbus.

O diretor do campus Salvador, professor Albertino Nascimento, destacou a importância de dar 

continuidade aos estudos, convidando os formandos a ingressarem no curso de Saneamento, 

oferecido pelo Instituto na modalidade Proeja, educação de jovens e adultos.

Durante a solenidade, algumas mulheres foram homenageadas, como a reitora do IFBA, Aurina 

Santana. Para ela, o convênio fortalece as ações extensionistas do Instituto, contribuindo com o 

crescimento educacional da região.

De acordo com a líder comunitária Valdizia Freitas, os cursos despertaram o interesse da 

comunidade, servindo para a melhoria da qualidade de vida: “através de mutirão, construímos 

cinco casas, além da sede do Projeto Cultural de Arte e Educação, azulejamos a dispensa da 

creche e levantamos o refeitório. Fizemos até passeata junto com os professores para mostrar que 

as mulheres devem lutar pelo seu espaço, e a construção civil é um deles”, declarou.

Na oportunidade, também foram entregues atestados de participação para os colaboradores, entre 

eles os professores dos cursos.

Bahia sedia encontro de conselho nacional das instituições da rede federal

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

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano) promovem a 16ª Reunião Ordinária do 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Tecnológica 

(CONIF), de 4 a 6 de maio, em Salvador.
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Entre os temas em pauta estão o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec), 

voltado à capacitação técnica e profissional de jovens e adultos; a assistência estudantil; e o 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O encontro acontece no Hotel Porto Bello, em Ondina, e reúne representantes das Instituições 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica do Brasil. A programação do evento está 

disponível no site do Conselho.

O CONIF - O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, criado em janeiro de 2009, abarca todas as Instituições Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica. É uma instância de discussão, proposição e promoção de 

políticas de desenvolvimento da formação profissional e tecnológica, pesquisa e inovação, das 

354 unidades existentes no país.

Acontece hoje a 16ª reunião do CONIF

Os reitores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica participam hoje, dia 4 de maio, em Salvador, da 16ª Reunião Ordinária do 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

(CONIF).

Os anfitriãos da casa, os reitores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA), Aurina Santana, e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 

(IFBaiano), Sebastião Moura, abriram a reunião junto com o vice-presidente do CONIF e reitor 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), Denio Arantes.

Após os três dias de encontro, podem sair resoluções sobre temas como o Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu), a carreira do Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT) e Educação a 

Distância (EAD) através da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e da Escola Técnica Aberta do 

Brasil (E-TEC). 



Relatório Semestral: Janeiro a Junho 2011 – Coordenação de Auditoria Interna – IFBA -
RAMAIS 9561/9563 

9

Também está em pauta o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec). O 

representante da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), Aléssio Trindade, 

irá apresentar o texto atual para apreciação dos membros do CONIF. O Programa, lançado na 

semana passada, em 28 de abril, consiste em expandir, interiorizar e democratizar a oferta de

cursos técnicos e profissionais de nível médio, além de cursos de formação inicial e continuada 

para trabalhadores. 

De acordo com o vice-presidente do CONIF, a intenção da reunião também é avançar nas 

discussões da política de assistência estudantil do ensino técnico e profissionalizante. “É 

importante dar um caráter permanente à política através de decreto do PNAES [Plano Nacional 

de Assistência Estudantil] ou de edição de decreto próprio para os institutos”, afirma Arantes.

Expansão da Rede Federal é tema de encontro nacional

Na última sexta-feira, dia 06 de maio, os reitores das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica discutiram sobre a expansão da Rede, durante Reunião Ordinária do 

CONIF - Conselho Nacional dessas Instituições. 

Os conselheiros abordaram a necessidade de redimensionar a Rede Federal, não apenas em 

quantidade de campus e localização, mas também de funções em cada instituto e o número de 

servidores. Para tanto, o Conselho vai lançar uma proposta ao Ministério da Educação (MEC) 

com o objetivo de incrementar a terceira fase do plano de expansão da Rede Federal. 

A proposta será impulsionada também pelo novo programa do governo federal, o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec), que consiste em expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio, além de cursos de 

formação inicial e continuada para trabalhadores.

Para apresentar a proposta, foi agendada uma reunião extraordinária do Conselho nos dias 24, 25 

e 26 de maio, em Brasília, que deverá contar com a presença de representantes da Secretaria de 
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Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) para discussão conjunta. Outra deliberação da 16ª 

Reunião do CONIF foi a construção e o envio de um documento para o MEC, abordando a 

regulamentação da lei 11.784/2008, que trata sobre da progressão docente por titulação.

16ª Reunião - A 16ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica (CONIF) começou na última quarta-feira, 04/04, em 

Salvador.

Durante os três dias do encontro, os conselheiros dialogaram com o Sindicato Nacional dos 

Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE) sobre 

Educação a Distância (EAD), especificamente acerca do modelo a ser adotado pela Rede Federal, 

e estudaram a proposta apresentada pelo Secretário de Políticas de Ciência e Tecnologia para 

Inclusão Social, Marco Antônio de Oliveira, que prevê a reestruturação dos Centros Vocacionais 

Tecnológicos, vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

O CONIF - O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, criado em janeiro de 2009, abarca todas as Instituições Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica. É uma instância de discussão, proposição e promoção de 

políticas de desenvolvimento da formação profissional e tecnológica, pesquisa e inovação, das 

354 unidades existentes no país.

IFBA é contemplado com projeto de Iniciação à Docência

Práticas Pedagógicas e Tecnologias Educacionais na Formação de Professores da Educação 

Básica. Esse é o título do projeto contemplado no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID, pelo edital nº 01/2011 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES.

O PIBID concederá bolsas para licenciandos, supervisores e coordenadores dos campi de 

Barreiras, Eunápolis, Porto Seguro, Santo Amaro e Valença. O projeto será desenvolvido no 
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período de dois anos a partir deste mês e terá ações diversificadas, contextualizando a prática 

docente para além da sala de aula. 

Em 2010, o campus de Porto Seguro foi contemplado no PIBID-Diversidade com bolsas de 

iniciação à docência para alunos regularmente matriculados no curso de Licenciatura 

Intercultural Indígena. 

De acordo com o coordenador institucional do projeto, professor Alex Andrade Alves, a 

proposta representa uma via de mão dupla, “viabiliza a inserção dos licenciandos na prática 

docente, em escolas públicas, a partir de um contato direto com a realidade de sala de aula, 

enquanto promove a melhoria da qualidade da educação básica, das escolas envolvidas na 

proposta, tendo como consequência a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação -

IDEB”, afirma. 

Segundo Lybia Rocha, pró-reitora de Ensino do Instituto, este é mais um programa que irá 

consolidar as licenciaturas no IFBA: “o PIBID contribuirá com a melhoria da qualificação 

docente, o alcance da meta relativa ao índice de eficácia institucional e, sobretudo, prevê ações 

que levam à sinergia entre as escolas que apresentam o IDEB abaixo da média nacional e 

aquelas que tenham experiências bem sucedidas de ensino e aprendizagem”.

IFBA realiza o 1º Encontro Esportivo dos Servidores

Qualidade de vida através da prática esportiva. Com esse objetivo, a Diretoria de Gestão de 

Pessoas do IFBA realiza o 1º Encontro Esportivo dos Servidores, de 03 a 05 de junho deste 

ano, estimulando o esporte local e regional através da integração de servidores dos diversos 

campi.

Segundo Enobaldo Ataíde, coordenador de Esportes e Educação Física do campus de 

Salvador, e representante da Comissão para Organização da Delegação do IFBA, este 1º 
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Encontro servirá como um seletivo para o EDSIFE, Encontro Desportivo dos Servidores dos 

Institutos Federais Norte/Nordeste 2011, a ser realizado em Teresina, no estado do Piauí, de 

05 a 10 de julho.

O IFBA participa do encontro há quatro anos e já foi campeão nas modalidades vôlei de 

praia, vôlei de quadra, natação, atletismo e futsal. “É um momento de confraternização entre 

os campi por meio da participação dos servidores em atividades desportivas lúdicas e de 

convivência social”, afirma o coordenador.

Servidores de todas as idades podem participar deste 1º Encontro desde que apresentem os 

exames exigidos pelo Serviço Médico e Odontológico (SMO): teste ergométrico; raio-x do 

tórax, hemograma completo com lipídios e função renal.

As modalidades escolhidas foram as coletivas futsal, futebol society, basquete, vôlei e 

natação. Essas duas últimas destinadas tanto para o público masculino quanto feminino. A 

partir do encontro serão avaliadas as habilidades dos servidores para participação em outras 

modalidades.

Para mais informações, procure a Diretoria do seu campus ou a Coordenação de Esportes e 

Educação Física entre os dias 11 e 20 de maio.

Aula inaugural do programa Certific em Salinas da Margarida

Nesta terça-feira, 14 de junho, às 15 h, acontecerá a aula inaugural do Programa Certific -

Preparação de Pescados, em Salinas da Margarida. A ação é uma iniciativa do  IFBA, que 

integra a Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada (Rede 

Certific), política pública de inclusão social que se institui através da articulação do 

Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em cooperação 

com as instituições e organizações que compõem a Rede. 
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Estarão presentes no evento a reitora do Instituto, Aurina Santana, o diretor do campus 

Salvador, Albertino Nascimento, o prefeito de Salinas da Margarida, Wilson Pedreira, e 

convidados.

O Certific prevê a oferta de certificação para pescadores e mariscadeiras. Ao todo são 55 

trabalhadores participantes, profissionais com idade mínima de 18 anos que atuam ou 

tenham atuado na preparação de pescados, independente de escolaridade.

O Programa é coordenado pelo professor José Ucha, juntamente com a professora Cristiane 

Silvão e a pedagoga Patrícia Doria. Segundo Ucha, a estrutura do Certific conta com um 

moderno Laboratório Móvel de Preparação de Pescados, o único do país, adquirido com 

recursos do edital Setec 62/2010.

Para o professor, o projeto é de suma importância por ser o primeiro Certific da Bahia na 

área de pesca, contemplando comunidades que já possuem uma organização coletiva de 

destaque: “tivemos uma receptividade muito boa com o pessoal de Salinas da Margarida. 

Muitos dos pescadores e das mariscadeiras já haviam retornado à sala de aula através de 

cursos básicos oferecidos em projetos sociais”, declarou José Ucha.

Segundo o professor, o LabMóvel Pescados tem todos os equipamentos necessários para as 

práticas de preparação, de higienização e de processamento de alimentos. Trata-se de um 

trailer com 12m de comprimento com cozinha completa, equipamentos de preparação como 

defumador, moedor, equipamentos para embalagem, conservação e ensaios microbiológicos.

IFBA abre inscrições para informática em Salinas da Margarida

A partir de 11 de julho, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA) abre inscrições para o processo seletivo do curso técnico em informática, modalidade 
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subsequente, na cidade de Salinas da Margarida.

São 80 vagas para preenchimento ainda no segundo semestre de 2011, voltadas para jovens 

e adultos que concluíram o ensino médio e pretendem obter formação técnica.

As inscrições são feitas somente via online através do site www.selecao.ifba.edu.br. O valor 

é de R$ 5,00. O IFBA também oferece vagas pelo sistema de cotas.

A oferta de cursos nos novos campi integra o conjunto de ações da política de expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Este é um processo seletivo atípico, 

que amplia as possibilidades de capacitação para o mundo do trabalho.

IFBA prorroga editais de concursos públicos

Nessa segunda-feira, 13 de junho, foram prorrogados, por mais um ano, os editais dos 

concursos públicos de professores efetivos (nº 03/2010) e técnico-administrativos (nº 

04/2010) do IFBA, conforme publicação no Diário Oficial da União.

Segundo Edmilson dos Santos, diretor de gestão de pessoas do Instituto, a convocação 

dos classificados e aprovados nesses concursos atende à demanda por profissionais na 

capital e no interior baiano, com base na política de expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. “Os novos campi de Camaçari, Feira de Santana, 

Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié e Seabra já foram contemplados com a nomeação de 

novos servidores. A expectativa é positiva, daremos continuidade às nomeações à 

medida que haja autorização de provimentos por parte dos Ministérios do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) e Ministério da Educação (MEC). Há, também, a previsão 

de realização de novos concursos públicos para suprir áreas que ainda carecem de 

profissionais”, afirma o diretor. 
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O edital nº 03, de 02 de março de 2010, refere-se ao provimento de 148 vagas para 

carreira de professor do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, em regime 

de dedicação exclusiva, para os campi de Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de 

Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo 

Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista, e daquelas que poderão 

ser criadas dentro da validade do concurso. 

O resultado final foi publicado em 23 de junho de 2010, e a prorrogação será por mais 

um ano, a contar dessa data, estendendo-se até 23 de junho de 2012. Até o dia 10 de 

junho deste ano, já foram convocados 182 professores de disciplinas diversas, ligadas às 

ciências sociais, exatas e da natureza. 

O edital nº 04, de 15 de março de 2010, refere-se ao provimento de 152 vagas 

pertencentes ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação –

PCCTAE para exercício na Reitoria, ou nos campi de Barreiras, Camaçari, Eunápolis, 

Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, 

Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista, ou naquelas que venham a ser 

criadas dentro do prazo de validade do concurso, mediante as normas e condições 

estabelecidas no edital. 

Com resultado final publicado em 30 de junho de 2010, a prorrogação será por mais um 

ano, a contar dessa data, estendendo-se até 30 de junho de 2012. Até o dia 10 deste mês,

191 técnicos foram convocados para os cargos de analista de tecnologia da informação, 

arquivista, assistente de alunos, assistente em administração, assistente social, auditor, 

bibliotecário-documentalista, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro de 

segurança do trabalho, jornalista, médico, nutricionista, pedagogo, programador visual, 

técnico em artes gráficas, técnico em assuntos educacionais, técnico em audiovisual e 

técnico em laboratório. 

O diretor de gestão de pessoas do IFBA acrescenta que a prorrogação dos editais 
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atenderá também às vagas geradas em decorrência do banco de professor equivalente e 

do quadro de referência dos servidores técnico-administrativos, conforme decretos 7.311 

e 7.312 de 22 de setembro de 2010. “Esses decretos permitem que os Institutos Federais 

substituam de imediato, sem necessitar da autorização de provimento por parte do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, aquelas vagas oriundas de 

aposentadoria, falecimento, demissão e exoneração”, declara Edmilson.

1.2 – CONSTATAÇÕES:

1.2.1 – Ação nº. 06 - PAINT/2011:

Verificação do funcionamento dos Campi/ novas UG’s

 S.A nº: 037 e 047/2011  - Atendida

Em função de noticia veiculada na rede interna de comunicação do IFBA - INTRACEFET, 

referente à disposição de forma inadequada de bens móveis inservíveis localizados no Campus de 

Valença, foi solicitado à Direção Geral daquele Campus esclarecimentos acerca da adoção das  

providências relacionadas à guarda dos bens em local apropriado e o envio á Coordenação de 

Auditoria Interna de documento que comprovasse a existência de Comissão, formalmente 

designada, para avaliação dos bens em questão e, de documentos que comprovassem os atos 

praticados pela referida comissão. Posteriormente,  foi emitido o Relatório Auditoria – IFBA nº 

002/2011, no qual foi solicitado a adoção de providências cabíveis concernentes ao 

“desfazimento” dos bens.

 S.A nº: 038/2011  - Atendida

Solicita esclarecimentos à Diretoria do Campus de Santo Amaro sobre a não designação de 

Diretor Geral substituto por motivo de férias do titular no mês janeiro/2011 , bem como revisão 
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dos atos praticados pela Direção Geral daquele Campus no período supra, a fim de se atender à 

eventual necessidade de convalidação ou anulação dos mesmos.

1.2.2 Ação nº. 08 - PAINT/2011:

“Acompanhamento das ações de Controle Interno e Externo –CGU- TCU”.

 S.A nº: 015/2011  - Atendida

Atendimento ao disposto na Solicitação de Auditoria nº 01, expedida pela Controladoria Regional 

da União da Bahia – CGU, em 14/03/2011.

 S.A nº: 065/2011  - Não Atendida

Solicitação à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP de informações quanto ao cumprimento dos 

itens 4.1 e 4.2 constantes do Ofício nº 876/2011 - TCU - SECEX-BA, datado de 02/05/2011, o 

qual refere-se ao Acórdão 6109/2010, descrevendo os procedimentos adotados com vistas ao 

atendimento das determinações emanadas do Tribunal de Contas da União – TCU.

Cumpre-nos alertar que o descumprimento à decisão daquele Egrégio Tribunal, salvo motivo 

justificado, sujeitará a Magnífica Reitora à multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei nº 8.443/92.

 S.A nº: 067/2011  - Atendida

Solicitação à Pro- Reitoria de administração e Planejamento – PROAP, quanto ao cumprimento 

do item nº 02, constante do Ofício nº 902/2011 - TCU - SECEX-BA, datado de 03/05/2011, o 

qual refere-se ao Acórdão 2083/2011- TCU- 2º Câmara, descrevendo os procedimentos 

adotados com vistas ao atendimento da determinação emanada do Egrégio Tribunal de Contas da 

União – TCU.

 S.A nº: 016/2011  - Atendida
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Atendimento ao disposto na Solicitação de Auditoria nº 02, expedida pela Controladoria Regional 

da União da Bahia – CGU, em 14/03/2011.

1.2.3 – Ação nº. 10 - PAINT/2011:

Exame dos Pagamentos e execução das despesas conforme LOA.

 S.A nº. 002/2011 - Atendida, 

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento previsto no Manual SIAFI/STN-

Macrofunção 02.03.15 – CONFORMIDADE CONTÁBIL, item 4.13, foi solicitado o 

encaminhamento das informações dos registros de conformidade promovidos pela Setorial 

Contábil do IFBA (meses de: outubro, novembro e dezembro/2010).

 S.A nº. 021/2011 - Atendida 

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado à Reitoria, justificativas das ocorrências citadas (mês: janeiro/2011), bem como a adoção

procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.

 S.A nº. 022/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Salvador, justificativas das ocorrências citadas (mês: janeiro/2011), bem 

como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.

 S.A nº. 023/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Barreiras, justificativas das ocorrências citadas (mês: janeiro/2011), bem 

como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.
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 S.A nº. 024/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Santo Amaro, justificativas das ocorrências citadas (mês:janeiro/2011),

bem como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.

 S.A nº. 025/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Valença, justificativas das ocorrências citadas (mês: janeiro/2011), bem 

como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.

 S.A nº. 026/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado à Reitoria, justificativas das ocorrências citadas, bem como a adoção procedimentos 

preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.

 S.A nº. 027/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Salvador justificativas das ocorrências citadas (mês: fevereiro/2011), 

bem como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.

 S.A nº. 028/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Valença, justificativas das ocorrências citadas (mês: fevereiro/2011),  

bem como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.
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 S.A nº. 029/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao  Campus de Porto Seguro justificativas das ocorrências citadas (mês: 

fevereiro/2011),  bem como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras 

ocorrências desta modalidade.

 S.A nº. 030/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado à Reitoria, justificativas das ocorrências citadas (mês: fevereiro/2011),  bem como a 

adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.

 S.A nº. 039/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Salvador justificativas das ocorrências citadas (mês: março/2011),   bem 

como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.

 S.A nº. 040/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado à Reitoria, justificativas das ocorrências citadas  (mês: março/2011),  , bem como a 

adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.

 S.A nº. 042/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Santo Amaro justificativas das ocorrências citadas (mês: março/2011),  

bem como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.

 S.A nº. 043/2011 – Atendida
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Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Simões Filho,  justificativas das ocorrências citadas (mês: março/2011),   

bem como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.

 S.A nº. 044/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Barreiras, justificativas das ocorrências citadas (mês: março/2011),   

bem como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.

 S.A nº. 045/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Valença, justificativas das ocorrências citadas (mês: março/2011),   

bem como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.

 S.A nº. 050/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Salvador, justificativas das ocorrências citadas (mês: abril/2011),    bem 

como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.

 S.A nº. 051/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Paulo Afonso, justificativas das ocorrências citadas (mês: abril/2011),    
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bem como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.

 S.A nº. 052/2011 – Atendida

Em cumprimento ao previsto na macro função da Conformidade Contábil 02.03.15, item 4.13, foi 

solicitado ao Campus de Valença, justificativas das ocorrências citadas (mês: abril/2011),    bem 

como a adoção procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade

 S.A nº. 056/2011 – Atendida

Solicitação à Pró - Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP, o envio a esta 

Coordenação de Auditoria Interna do:

1- Relatório Mensal de Bens - RMB referente ao Exercício 2010;

2- Relatório Mensal de Bens – RMB referente ao primeiro trimestre de 2011.

 S.A nº. 059/2011 – Não Atendida

Reitera a Solicitação de Auditoria – S. A nº 0042/2011 encaminhada ao Campus de Santo Amaro

 S.A nº. 060/2011 – Atendida

Reitera a Solicitação de Auditoria – S. A nº 0052/2011 encaminhada á Pró - Reitoria de 

Administração e Planejamento – PROAP.
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 S.A nº. 069/2011 – Não Atendida

Reitera a Solicitação de Auditoria – S. A nº 0042/2011 e 0059/2011, encaminhada ao Campus de 

Santo Amaro.

1.2.4 Ação nº. 20 - PAINT/2011:

“Acompanhamento dos processos de concessão de Adicional de Insalubridade e 

Periculosidade”

 S.A nº. 014/2011 – Atendida

Solicitação à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP de informações acerca da realização da última 

revisão dos Laudos Periciais dos Setores e servidores desta Instituição, anexando ainda a relação por 

Setor dos servidores que recebem tais adicionais com seus respectivos percentuais.

 S.A nº. 018/2011 – Atendida

Solicitação de complementação de informações constantes da Solicitação de Auditoria – S. A  nº.

014, datada de 10/03/2011

1.2.5 – Ação nº. 21 - PAINT/2011:

“Verificação dos atos de provimentos e vacâncias, concessão de aposentadorias e pensão, 

movimentação de servidores decorrentes de cessão, requisição, redistribuição, lotação 

provisória, Licenças e afastamentos, dentre outros”.

 S.A nº. 007/2011 –  Não Atendida

Solicitação à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP de informações acerca dos registros que 

encontravam-se em fase de atualizações junto ao SISAC, bem como o  encaminhamento  a esta 

Coordenação de Auditoria Interna de  cópias dos registros cadastrais dos servidores admitidos no 

último Concurso de Provas para Provimento de cargos Técnico Administrativo em Educação, bem 

como no  Concurso de Provas e Títulos destinado ao Provimento de Cargos de Professor do 

Magistério do Ensino Básico Técnico e Tecnológico.
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 S.A nº. 013/2011 – Atendida

Reitera a Solicitação de Auditoria – S. A nº 0007/2011 encaminhada á Diretoria de Gestão de 

Pessoas – DGP.

1.2.6 Ação nº. 22 - PAINT/2011:

“Acompanhamento das ações de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas”.

 S.A nº. 049/2011 – Atendida

Solicitação à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP de informações a cerca das ações que estão 

sendo desenvolvidas no âmbito daquela Diretoria,  com vistas ao cumprimento do que dispõe a 

legislação sobre a oferta de eventos de Capacitação ao Servidor, cumprindo a política de 

Capacitação estabelecida. 

 Acompanhamento das publicações em Diário Oficial

Acompanhamento das publicações de Editais/ Avisos de Licitações e Dispensas, Portarias de 

nomeações, designações, afastamentos e exonerações entre outros, no âmbito de IFBA;

Acompanhamento e divulgação das publicações das Legislações em geral.

 Atualização:

- Participação da servidora Marlene Pereira Vilas Boas – Coordenadora da Auditoria Interna, no 

“XXXIV FORUM NACIONAL DOS AUDITORES INTERNOS DAS INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DE ENSINO VINCULADAS AO MEC – FONAI - MEC”, realizado no Rio de 

Janeiros – RJ, no período de 31 de maio de 2011 a 02 de junho de 2011, cujo tema: “Auditoria 

Qualificada, Gestão Assegurada” teve como objetivo de capacitar os participantes sobre as 

novas tendências no âmbito das Auditorias Internas, ampliando cada vez mais os conhecimentos 

nesta área. 
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Pós - evento foi realizada, ainda, uma Visita Técnica às Unidades de Auditoria Interna da 

UNIRIO e COLÉGIO PEDRO II, objetivando conhecer as práticas de gestão das unidades 

visitadas, bem como seus manuais de procedimentos, regimento interno, composição, estrutura e 

funcionamento, além do compartilhamento e troca de experiências.

- Participação das servidoras: Marlene Pereira Vilas Boas e Sheila Simone Kosminsk Weber no 

evento de Capacitação sobre “Monitoramento dos Gastos Públicos” promovido pela 

Controladoria Geral da União – CGU/BA

2.0 - REGULARIDADES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS:

2.1 – Ação nº. 02 - PAINT/2011:

Acompanhamento de contratos e fornecimento de bens e serviços adquiridos nas diversas 

modalidades de licitação e sistema de pregão.

 S.A. nº. 011, 055, 058, 066, 070/2011 – Atendida 

Solicitação de Cópia de processos licitatórios e/ou processos de contratação direta, em fase 

anterior ao pagamento, para fins de análise e posterior elaboração de relatórios no intuito de 

corrigir, em tempo hábil, inconsistências por ventura existentes.

 S.A. nº. 064/2011 – Não atendida

Solicitação de Cópia de processo de Inexigibilidade de Licitação, em fase anterior ao pagamento, 

para fins de análise e posterior emissão de relatório, listando as situações que careçam de ajustes 

e/ou correções. 

 S.A. nº. 003/2011 – Atendida parcialmente
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Solicitações referentes ao Pregão Eletrônico nº. 002/2011:

- Cópia da divulgação no Diário Oficial da União;

-  Providências quanto aos erros de formatação do edital;

- Inserção no edital da referência à Lei Complementar nº. 123/2006 quanto aos critérios de 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte.

 S.A. nº. 004/2011 – Atendida

Solictação de correção de dados referente à fundamentação legal e numeração do Extrato de 

Dispensa de Licitação nº. 172/2011 publicado no Diário Oficial da União em 26/01/2011 e 

encaminhamento a esta Coordenção de Auditroia Interna,  do processo que trata da Dispensa em 

apreço.

 S.A. nº. 005/2011 – Atendida

Solicitação de informação quanto ao número e a data de publicação dos Extratos de Dispensa de 

Licitação/2011, referente ao campus de Porto Seguro, para fins de acompanhamento dos referidos 

processos licitatórios.

 S.A. nº. 006/2001 –  Não atendida

No intuito de dar mais clareza ao teor do objeto licitado, em obediência ao princípio 

constituicional da publicidade, recomenda à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento –

PROAP que nas futuras publicações de Aviso de Licitação seja inserido o termo “objeto” 

paralelamente à sua definição. 

 S.A. nº. 008/2011 - Atendida

Solicitação ao Campus de Paulo Afonso o encaminhamento da cópia do diploma legal de 

designação do(s) fiscal(is) para acompanhamento e fiscalizar a execução de contratos firmados 

no âmbito daquele Campus.

 S.A. nº. 009/2011 – Atendida

Solicitação ao Campus de Salvador de esclarecimento quanto ao fato da publicação de Extrato de 

Inexigibilidade da Empresa Brasil de Comunicação – EBC e  Impensa Nacional  se reportarem ao 

mesmo objeto.
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 S.A. nº. 010/2011 – Não atendida

Recomendação à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP que solicite ao Centro 

de Surdos da Bahia - CESBA a comprovação de viabilidade da oferta por ele apresentado no 

Processo nº. 23278.000018/2011-13 que tem por objeto “Contratação de associação de portadores 

de deficiência auditiva e/ou visual para prestação de serviços no IFBA”.

 S.A. nº. 12, 31,  33 e 41/2011 – Atendida

Solicitação ao Campus de Santo Amaro de republicação do Extrato de Dispensa de Licitação nº. 

6/2011 com a declaração de dispensa ratificada pela autoridade competente e o envio da cópia da 

mesma à Coordenação de Auditoria Interna.

 S.A. nº. 20, 32 e 46/2011 – Atendida

Solicitação ao Campus de Porto Seguro de manifestação acerca das Constatações elencadas no 

Relatório Auditoria – IFBA nº. 001/2001, proveniente da análise do Processo nº. 

23282.000035/2011-dv que tem por objeto a “concessão de uso remunerado de espaço para 

exploração de serviços reprográficos”.

 S.A. nº. 034/2011 – Atendida

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento da legalidade dos processos licitatórios, foi 

solicitado junto à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP o envio de cópia da 

publicação em jornal de grande circulação do resumo do edital da Concorrência nº 2/2011.

 S.A. nº. 035, 054, 063 e 074/2011 – Em atendimento

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento dos processos de Inexigibilidade de Licitação, 

após análise da publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº. 5/2011, foi solicitado ao 

Campus de Salvador:

1- A retificação da publicação, tendo em vista que foi trocado o inciso na fundamentação legal, 

enviando a cópia da mesma a esta Coordenação de Auditoria Interna;

2- O envio da cópia da “Aquisição de Material ou Serviço” concernente ao processo em questão;

3- O envio da comprovação de exclusividade que justificou a inexigibilidade.

 S.A. nº. 036 - Atendida
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Tendo em vista a necessidade de acompanhamento dos processos de Inexigibilidade de Licitação, 

após análise da publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº. 2/2011, foi solicitado ao 

Campus de Valença a republicação do Extrato em referência, devido a erro na sua formatação, 

bem como o envio da cópia da “Aquisição de Mateiral ou Serviço” concernente ao processo em 

questão. 

 S.A. nº. 048/2011 – Atendida

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento da legalidade dos processos licitatórios, 

solicita ao Campus de Jequié o envio da cópia da publicação em jornal de grande circulação do 

resumo do edital da Concorrência nº 2/2011.

 S.A. nº. 053/2011 - Atendida

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento da legalidade dos processos licitatórios, 

solicita ao Campus de Camaçari o envio da cópia da portaria de designação da Comissão 

Permanente de Licitação daquele Campus.

 S.A. nº. 057 e 071/2011 – Atendida parcialmente

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento do Processo nº. 23278.000018/2011-13 que 

tem por objeto “Contratação de associação de portadores de deficiência auditiva e/ou visual para 

prestação de serviços no IFBA”, solicita à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento –

PROAP a criação do Termo Aditivo permitindo a subcontratação, limites e critérios para 

aceitabilidade das empresas subcontratadas, bem como o envio a da cópia do termo aditivo em 

questão a esta Coordenação.

 S.A. nº. 064 e 074/2011 – Atendida 

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento dos processos de Inexigibilidade de Licitação, 

após análise da publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº. 6/2011, solicitado ao 

Campus de Salvador:

- A republicação do extrato devido troca de inciso na fundamentação legal;

- O encaminhamento do processo para análise desta Coordenação.

 S.A. nº. 066/2011 - Atendida
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Tendo em vista a necessidade de acompanhamento dos processos de Inexigibilidade de Licitação, 

após análise da publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº. 7, 8, 9 e 10/2011, 

solicitado à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP o encaminhamento dos 

processos, para verificações por parte desta Coordenação.

 S.A. nº. 072/2011 - Atendida

Solicitação à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP, e, posteriormente, à 

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP,  de justificativa acerca da não publicação até o 5º dia útil 

do mês subsquente dos Termos Aditivos assinados, bem com a republicação do Termo Aditivo 

nº. 41102 devido ao fato do mesmo não ter sido publicado na sua totalidade.

 S.A. nº. 073/2011 – Não atendida

Solicitação ao Campus de Simões Filho de manifestação acerca das Constatações elencadas no 

Relatório Auditoria – IFBA nº. 003/2001, proveniente da análise do Processo nº. 

23283.000184/2011-dv que tem por objeto a “treinamento pra o Kit Didático – Festo Didática”.

3.0 - ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO – CGU-BA

3.1 - Notificações CGU-BA em 2011:

- Em atendimento ao disposto no Ofício nº 42.579/2010/GAB/ CGU - PR, que trata do 

encaminhamento do Relatório de Auditoria nº. 247672, que contém registros decorrentes de 

verificação de situações presumidamente irregulares praticadas durante o exercício 2009, no 

Campus de Santo Amaro, foi encaminhado à CGU-BA, por meio do Ofício nº 07/2011/ Reitoria/ 

Gabinete, os esclarecimentos prestados, acerca das constatações elencadas no relatório 

supracitado.
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- Encaminhamento do Ofício nº. 0017/2011/GAB/Reitoria, à Controladoria Geral da União –

CGU-BA, referente ao encaminhamento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna -

RAINT- 2010.

Evidência: Ofício nº. 017/2011/GAB/ Reitoria.

- Em atendimento ao disposto na S.A. nº. 02 - CGU, de 14/02/2011, que trata da acumulação 

ilícita de cargos, relativo ao Cruzamento de Dados extraídos do Sistema SIAPE 2008 e da 

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 2007, foi encaminhado à CGU-BA o Memorando 

nº. 26/2011/DGP/IFBA, datado em 14/03/2011 e seus respectivos anexos, para apreciação 

daquela Controladoria.

- No período compreendido entre 04/04/2011 a 15/04/2011 atendemos a Equipe de Auditoria da 

Controladoria Geral da União – CGU-BA, instalada neste IFBA para a realização dos trabalhos 

de Auditoria Anual de Contas- Exercício 2010, em consonância com o disposto no art. 26 da Lei 

nº 10.180 de 06. 01.2001. Foram atendidas todas as Solicitações de Auditoria – S.A expedidas 

pela Equipe supracitada, direcionada aos Setores abaixo:

- Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP

- Pró- Reitoria de Ensino - PROEN

- Pró- Reitoria de Extensão - PROEX 

- Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP

- Diretoria de Gestão e tecnologia da Informação – DGTI

- Diretoria de Planejamento – DEPLAN

- Diretoria de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil – DIOF

- Em atendimento ao Ofício nº. 13191/2011/CGU - Regional/BA/CGU/PR, que trata da 

apresentação de esclarecimentos adicionais ao Relatório de Auditoria Anual Preliminar – n

201108752 - exercício 2010, decorrentes dos levantamentos realizados pela equipe de auditoria 

da Controladoria Geral da União - CGU, foram apresentados àquela Controladoria os 

esclarecimentos quantos aos itens solicitados.
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- Atendimento às Recomendações constantes do Relatório de Auditoria CGU nº 1255769 relativo 

à 1ª. Etapa de apuração de casos de acumulação de cargos resultantes do cruzamento de dados 

RAIS 2007 X SIAPE 2008, encaminhado ao IFBA por meio do Ofício nº. 16.488/GAB/CGU -

Regional/BA/CGU/PR

4.0 - ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO – TCU-BA

4.1 - Notificações do TCU-BA em 2011:

- Encaminhamento Á Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP do Ofício nº 876/2011 - TCU -

SECEX-BA, datado de 02/05/2011, o qual refere-se ao Acórdão 6109/2010, para informar 

quanto ao cumprimento dos itens 4.1 e 4.2 constantes do Ofício supra, descrevendo os 

procedimentos adotados com vistas ao atendimento das determinações emanadas do Tribunal de 

Contas da União – TCU.

- Encaminhamento à Pró - Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP do Ofício nº 

902/2011 - TCU - SECEX-BA, datado de 03/05/2011, o qual refere-se ao Acórdão 2083/2011-

TCU- 2º Câmara, descrevendo os procedimentos adotados com vistas ao atendimento da 

determinação emanada do Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU.

A PROAP pronunciou-se quanto ao atendimento, informando da solicitação junto à Reitoria de 

autorização para abertura de Processo Administrativo Disciplinar – PAD, conforme 

Determinação do TCU.

5.0 – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA:

01. Estrita observância à Lei 8.666/1993, aplicáveis aos Processos de Licitações e Contratos 

Administrativos, para que não reincidam desconformidades nos procedimentos.
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02. Nos trâmites dos processos Licitatórios sejam verificadas as assinaturas de todos os membros 

da Comissão de Licitação;

03. Recomendação à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP que seja   

solicitado junto ao Centro de Surdos da Bahia - CESBA a comprovação de viabilidade da oferta 

por ele apresentado no Processo nº. 23278.000018/2011-13,  que tem por objeto a “Contratação 

de associação de portadores de deficiência auditiva e/ou visual para prestação de serviços no 

IFBA”.

04. Recomendação à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP da inserção, por 

meio de termo aditivo, no contrato firmado com o CESBA  de cláusula que possibilite ao CESBA 

realizar subcontrtação para a prestação de serviços referente ao atendimento de alunos com 

deficiências Visuais, bem como o limite, condições e critérios de aceitabilidade das empresas 

subcontratadas

05. Recomendação à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP que,  nas futuras 

publicações de “Aviso de Licitação” atentem para a inserção do termo “objeto”  afim de que o 

mesmo acompanhe,  paralelamente,  a sua definição.

06. Recomendação ao Campus de Porto Seguro quanto a necessidade de correções no processo

que trata da Concessão de uso remunerado de espaço para exploração de serviços reprográficos 

naquele Campus e, que sejam verificados tais dispositivos quando da abertura de processos 

futuros.

07. Recomendação ao Campus de Valença quanto à necessidade de correções no processo que 

trata de Aquisição de Serviço de Treinamento na área de Administração Pública e, que sejam 

verificados tais dispositivos quando da abertura de processos futuros.

08. Recomendação ao Campus de Valença quanto à necessidade de adoção das providências 

quanto à guarda, em local apropriado, dos bens moveis inservíveis existentes naquela campis.
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09. Recomendação ao Campus de Valença quanto à necessidade de adoção das providências 

cabíveis concernentes ao “desfazimento” dos bens considerados inservíveis presentes naquele 

Campus, atentando para a necessidade de classificação dos mesmos.

10.  Recomendação ao Campus de Santo Amaro que sejam revistos os atos praticados pela 

Direção daquele Campus no período compreendido entre 03 e 23 de janeiro/2011, no intuito de se 

verificar a necessidade de convalidação ou anulação dos mesmos, em função da não designação 

de “Diretor Geral Substituto”  por motivo de férias do titular, no período supracitado.

11. Recomendação ao Campus de Santo Amaro de republicação do extrato de Dispensa de 

Licitação nº 06/2011, publicada no DOU de 14/02/2011, com a devida ratificação pela autoridade 

competente. 

12. Recomendação à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP de correção da 

fundamentação legal da Dispensa de Licitação 172/2011 publicado no DOU de 26/01/2011, visto 

que o artigo/inciso utilizado não condiz com o objeto em questão.

13. Diante da análise realizada e dos resultados observados no processo que trata da aquisição de 

serviço de Treinamento para Kit Didático, Recomendação ao Campus de Simões filho quanto à 

necessidade de adoção de procedimentos com vistas à regularização das desconformidades 

levantadas, dando posterior ciência a esta Coordenação de Auditoria Interna.

14. Diante da análise realizada e dos resultados observados no processo que trata da aquisição de 

mobiliário administrativo e acadêmico dos Campi de: Ilhéus, Feira de Santana, Seabra e 

Jacobina, Recomendação à Pró - Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP quanto à 

necessidade de adoção de procedimentos com vistas à regularização das desconformidades 

levantadas, dando posterior ciência a esta Coordenação de Auditoria Interna e, verificando tais 

dispositivos quando da abertura de processos futuros.

15. Esta Coordenação de Auditoria Interna apresentou à Reitoria do IFBA o Projeto intitulado 

“Auditoria IN CAMPI” que trata do desenvolvimento de atividades nos Campi do IFBA, por 
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meio da realização de Visitas Técnicas, contemplando paalleessttrraass iinnffoorrmmaattiivvaass ssoobbrree CCoonnttrroollee

IInntteerrnnoo,, aauuddiittoorriiaass eemm áárreeaass eessppeeccííffiiccaass,, pprreevviiaammeennttee ddeeffiinniiddaass nnoo PPAAIINNTT-- 22001111,, aa ssaabbeerr::

CCoonnttrroollee ddaa GGeessttããoo,, GGeessttããoo OOrrççaammeennttáárriiaa -- FFiinnaanncceeiirroo-- CCoonnttáábbiill,, GGeessttããoo PPaattrriimmoonniiaall,, GGeessttããoo ddee

PPeessssooaass,, GGeessttããoo ddee SSuupprriimmeennttooss ddee BBeennss ee sseerrvviiççooss,, eennttrree oouuttrraass,, aapplliiccaaççããoo ddee ttééccnniiccaass ee

pprroocceeddiimmeennttooss ddee aauuddiittoorriiaa ccoomm vviissttaass àà rreeaalliizzaaççããoo ddaass aattiivviiddaaddeess ppllaanneejjaaddaass.. FFooii pprreevviissttoo,,

iinniicciiaallmmeennttee uummaa VViissiittaa TTééccnniiccaass aaooss CCaammppii ddee:: BBaarrrreeiirraass,, CCaammaaççaarrii,, EEuunnááppoolliiss,, PPaauulloo AAffoonnssoo,,

PPoorrttoo SSeegguurroo,, SSaallvvaaddoorr,, SSiimmõõeess FFiillhhoo,, SSaannttoo AAmmaarroo,, VVaalleennççaa ee VViittóórriiaa ddaa ccoonnqquuiissttaa

OO rreeffeerriiddoo pprroojjeettoo tteemm ccoommoo pprriinncciippaaiiss objetivos:

- Examinar os procedimentos administrativos e os controles internos utilizados no âmbito dos 

Campi do IFBA;

- Avaliar a gestão dos recursos sob a responsabilidade dos Gestores de cada Campus, bem como a 

- forma de utilização destes;

- Examinar a regularidade e avaliar a eficiência e eficácia da gestão administrativa e os resultados 

alcançados.

- Contribuir para a efetividade e sustentabilidade das ações de controle no IFBA e, 

consequentemente, o fortalecimento da Gestão.

5.1 - OUTRAS AÇÕES:

“AUDITORIA INFORMA” – no mês de abril/2011 foi lançado, com periodicidade mensal,

material informativo intitulado “AUDITORIA INFORMA”, elaborado como iniciativa 

experimental desta Coordenação de Auditoria Interna - IFBA, o qual tem como principal objetivo 

o compartilhamento de conhecimentos instrumentais em Gestão Pública. O referido material foi 

distribuído de forma a socializar, entre setores estratégicos dos Campi do IFBA e sua Reitoria, 

informações sobre “Normativos e Julgados TCU”, cuja fonte é o Ementário de Gestão Pública.

Salvador, 30 de junho de 2011.
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Marlene Pereira Vilas Boas
Coordenadora de Auditoria Interna - IFBA
Matricula 0394065

Tabela de Siglas

Sigla Nome

CGU Controladoria Geral da União 

CND Certidão Negativa de Débitos

CPL Comissão Permanente de Licitação 

DEPLAN Departamento de Planejamento

DGP Diretoria de Gestão e Pessoas

DGTI Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação

DN Decisão Normativa

DEQUAV Departamento de Qualidade de Vida

DIOF Diretoria de Orçamentos e Finanças

DOU Diário Oficial da União 

IN Instrução Normativa

LOA Lei de Orçamento Anual

PMA Plano de Metas Anual

PPA Plano Plurianual

PROAP Pró Reitoria de Administração 

PRODIN Pro Reitoria de  Infra-estrutura e Desenvolvimento Institucional

PROEN Pro Reitoria de Ensino

PROEX Pro Reitoria de Extensão 

PRPGI Pró Reitoria de Pesquisa Pós Graduação e Inovação

S.A Solicitação de Auditoria 

SFCI Secretaria Federal de Controle Interno

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira

SIAPE Sistema Integrado de Administração de Pessoal

SIMEC Sistema Integrado do Ministério da Educação e Cultura

STN Secretaria do Tesouro Nacional

TCU Tribunal de Contas da União 
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