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Qual é a diferença entre auditoria interna e
controle interno?
Controle interno são as atividades de controle.
A auditoria interna avalia esses controles para auxiliar na redução de erros e
impropriedades identificados durante os trabalhos.

QUEM SOMOS: Nossos membros estão
lotados em diversos campi. Contudo, não
pertencem somente ao
campus de lotação, sendo considerados
auditores da instituição como um todo.
POR QUE EXISTISMOS: Auxiliamos a
instituição a alcançar seus objetivos por meio
de uma abordagem técnica e sistemática de
avaliação que resulta em propostas de
melhorias em processos, gerenciamento
de riscos, controles e governança, otimizando
a utilização dos recursos.

COMO ATUAMOS

NOSSA META

VINCULAÇÃO

De forma independente
e imparcial, avaliamos

Identificamos melhorias

INSTITUCIONAL

os controles internos
institucionais, buscando

para agregação de valor

Somos ligados

aos processos avaliados,

diretamente ao Conselho

sempre em observância

Superior (CONSUP), o

agregar valor às operações
de gestão, além de prestar
assessoria e consultoria
quando necessário.

aos aspectos legais de cada que contribui para uma
área, na busca de

atuação baseada em

celeridade,

autonomia técnica e

economicidade e

objetividade.

efetividade.

PLANO ANUAL
PLANEJAMENTO

Tais processos passam a integrar o

Nossas ações são definidas no ano

Plano Anual de Auditoria Interna

anterior ao ano de execução através

(PAINT), um instrumento de

de um estudo técnico, que levanta as

planejamento que rege nossa atuação

principais atividades auditáveis na

pelo período de um ano. O PAINT é

instituição. Por meio de reuniões com

elaborado e avaliado através de

a equipe gestora, avaliamos

critérios técnicos e objetivos definidos

tecnicamente todos os processos

pela Controladoria-Geral da União,

para definir aqueles que serão

além de passar pela aprovação do

auditados no ano seguinte.

CONSUP antes do início de sua
execução.

NOSSOS

RELATÓRIO ANUAL

ENCAMINHAMENTOS

Os resultados dos trabalhos do ano

Os eventuais erros e

são compilados no Relatório Anual de

impropriedades identificados

Auditoria Interna (RAINT), documento

recebem o encaminhamento

que passa pela avaliação da

conforme a legislação aplicável.

Controladoria-Geral da União e é

Nossas recomendações são objeto

apresentado ao CONSUP, tornando as

e monitoramento até a sua

ações de auditoria e seus resultados

implementação total pelas unidades.

mais transparentes.

COMO EXECUTAMOS NOSSAS AÇÕES
A escolha dos campi onde as ações serão
executadas passa por critérios técnicos, sendo
considerados aspectos como materialidade dos
processos envolvidos e sazonalidade das visitas
da equipe. Nossas ações buscam avaliar os
processos através de técnicas de auditoria, como
inspeção física, análise documental e entrevista.

ESTAMOS À DISPOSIÇÃO
Embora nossa função principal seja assessorar a alta gestão, estamos sempre abertos
ao diálogo e à troca de ideias com todos os servidores e setores da instituição.
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