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 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2016 
Auditoria de Gestão de Pessoas - Admissão de Pessoal

 

 
           Ao Dirigente Máximo: Magnífico Reitor Wilson Conciani 
           Com cópia para a Diretoria de Gestão de Pessoas – DRGP 

 

           Local(is) Auditado(s) ou Unidade(s) Examinada(s):  
           Diretoria de Gestão de Pessoas - DRGP          

 
 

1. Introdução 
 

O Núcleo de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Brasília – IFB, cumprindo as atribuições estabelecidas no Decreto nº 3.591, de 
06/09/2000 alterado pelo Decreto nº 4.304 de 16/07/2002, vem, por meio deste, encaminhar 
o Relatório de Auditoria Interna nº 03/2016 para apreciação e conhecimento do resultado da 
Auditoria de Gestão de Pessoas – Admissão de Pessoal, conforme item nº 6.3 do Plano 
Anual de Auditoria Interna – PAINT/2016. 

A finalidade deste relatório é cientificar os gestores dos locais auditados acerca dos 
resultados observados em auditoria a fim de verificar o atendimento dos princípios da 
legalidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos 
e fatos praticados. 

 
2. Objetivo 

 

O Objetivo da Auditoria consiste em verificar se os procedimentos pertinentes à 
Admissão de Pessoal estão em consonância com as normas vigentes, bem como a existência 
de controle interno da DRGP relacionadas à Admissão de Pessoal. 

 
3. Da Metodologia 

 

Análise preliminar do objeto de auditoria, através de: 

• Verificação da existência de relatórios/notas técnicas referentes aos controles 
internos correlacionados à Admissão de Pessoal; 

• Verificação da existência de recomendações da NAIN, CGU e TCU. 

• Verificação de competências e estrutura organizacional; 

• Estudo da legislação pertinente; 

• Definição do escopo da auditoria (pontos considerados críticos) 
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Coleta de dados, através de: 

• Seleção de 20 pastas funcionais extraídas do rol de servidores que 
ingressaram no IFB a partir de julho de 2015 até o início da presente 
auditoria; 

• Análise e estudo das pastas funcionais sorteadas; 

• Análise por meio do SIAPE; 

• Apontamento de constatações verificadas; 

• Aplicação de listas de verificação (check-list); 

• Conversa inicial com a DRGP sobre o assusto da ação de auditoria; 

• Levantamento das normas e regulamentos internos; 

• Encaminhamento de Solicitação de Auditoria – SA; 

• Apontamento de constatações verificadas; 

  Identificação das limitações: 

• Atraso nas respostas das solicitações de auditoria; 

• Limitações quanto aos aspectos operacionais da auditagem, envolvendo 
recursos humanos, tecnológicos e materiais; 

  Elaboração do Relatório de Auditoria: 

• Elaboração do relatório de auditoria de acordo com roteiro específico e os 
dados analisados. 

 
4. Emissão do Relatório 

 
No relatório constam as principais constatações verificadas pela auditoria na análise 

do processo, apontando as verificações encontradas e respectivas recomendações. 
 

5. Equipe de Auditores Internos 
 
A equipe de trabalho foi composta pelos auditores: 
- Sarah Lopes Pinto (titular); 
- Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira. 

 
6. Da Execução dos Trabalhos, Constatações e Recomendações 

 
6.1 Execução dos Trabalhos 

 



 
 

 
 
 
 

                         NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA – NAIN 

 

3 
 

A presente auditoria tinha como prazo para planejamento, execução e finalização o 
período 11 de abril a 10 de junho de 2016. Todavia, houve necessidade de dilação desse 
período. 

Inicialmente foi emitida a S.A nº 29, de 04/05/2016, que fazia/solicitava as seguintes 
indagações/documentos: 

1. Quem é o responsável direto pela área de admissão? 

2. Encaminhamento de lista contendo o quantitativo numerado de servidores que 
ingressaram no IFB por meio de concurso público a partir de julho de 2015 até o 
início da presente auditoria; 

3. Encaminhamento de listagem contendo rol dos documentos padrões que os 
servidores efetivos precisam apresentar no ato da posse no IFB; 

4. A DRGP possui algum tipo controle interno administrativo formalizado referente 
a organização e registros dos atos de admissão, demissão/exoneração, concessão 
de aposentadoria e de pensão? A DRGP realiza de forma tempestiva os registros 
dos atos de admissão, demissão/exoneração, concessão de aposentadoria e de 
pensão no SISACnet do TCU? 

5. Disponibilização de acesso ao SIAPE aos auditores do NAIN. 

  A S.A nº 29 foi atendida por meio do Memorando nº 233/2016-DRGP/IFB, de 20 de 
maio de 2016. Após essa resposta, foi realizado o sorteio de 20 (vinte) pastas de servidores 
que ingressaram por meio de concurso público no IFB a partir de julho de 2015 até o início 
da presente auditoria. 

  Para solicitar o envio das pastas funcionais sorteadas e reiterar os questionamentos 
não atendidos na S.A anterior, foi emitida a S.A nº 33/ NAIN/2016, datada em 25/05/2016.  

  Após a análise das 20 (vinte) pastas funcionais, esta equipe de auditoria verificou as 
seguintes inconsistências na pasta funcional da servidora de SIAPE nº 2158150:  

• As informações pertinentes ao ato de admissão da servidora não foram cadastradas 
no SISAC e disponibilizadas para a CGU; 

• No Termo de Posse não havia a assinatura do Reitor.  

  O NAIN, por meio da S.A nº 39/2016, solicitou esclarecimentos da Direção Geral de 
Recursos Humanos acerca das inconsistências acima apresentadas. Em resposta a essa S.A, 
foi encaminhado o Memorando. nº 281/2016-DRGP/IFB informando que: 

“A servidora assinou o termo de posse, porém, posteriormente foi detectado que o 

nome da mencionada estava errado, pois constava o nome de solteira que já havia 

sido alterado. Diante do exposto a DRGP tomou providências para a correção do 

ato. Destaca-se que o Reitor, que foi responsável pela, estava em viagem a serviço, o 

que impossibilitou a assinatura. Posteriormente, esta Diretoria colheu a assinatura 
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do Reitor no termo de posse, conforme consta em anexo, e arquivou na pasta 

funcional da servidora. 

(...)devido a necessidade de adequação do termo, não houve cadastramento do ato 

no SISAC. Informa-se que esta Diretoria tomará as providências cabíveis para sanar 

a pendência.” 

  Dessa forma, a inconsistência que versa sobre o Termo de Posse foi sanada antes do 
término desse relatório, não sendo, portanto, objeto de constatação e recomendação.  

  Em relação ao cadastrado no SISAC, este NAIN orienta que a DRGP realize o 
cadastramento do ato de admissão da servidora no referido sistema. Após o cadastro, é de 
bom alvitre que se envie ao NAIN documento comprobatório que demonstre que esta 
impropriedade foi sanada.  

  Quanto aos cadastros dos demais servidores no SISACnet, a DRGP informou que: 

“devido a problemas relativos à força de trabalho e questões operacionais da senha 

que não foi liberada aos servidores responsáveis pelo registros, houve época que os 

atos não estavam sendo realizados, o que ocasionou atraso no envio das 

informações, porém a situação já foi devidamente solucionada e os ingressos atuais 

já são enviados de acordo com o prazo estabelecido legalmente. 

Ademais, os atos em atrasos encaminhado retornaram a esta Diretoria para 

adequações. Ressaltamos que os ajustes estão sendo realizados para novo envio.” 

  Em relação a este fato, o NAIN orienta que a DRGP dê celeridade às adequações 
necessárias para o novo envio.  

  Quanto aos demais procedimentos e documentos referentes à admissão de pessoal no 
IFB, este NAIN não encontrou impropriedades nas pastas funcionais analisadas.   

 
6.2 Das Constatações e Recomendações 

 
  Neste trabalho, apesar das pequenas inconsistências encontradas, não foram 
encontradas impropriedades que resultem em constatações e recomendações.  

 

7. Materialidade 
 
Não foram avaliados valores na presente auditoria, mas procedimentos. 
 

8. Conclusão 
 
Esta auditoria permitiu concluir que os procedimentos de controle nos de admissão 

de pessoal no IFB encontra-se regular.  
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  Este Núcleo de Auditoria Interna agradece a atenção dos gestores envolvidos, bem 
como a pronta resposta as demandas solicitadas, as quais vieram a contribuir com a 
eficiência dos trabalhos desenvolvidos. 

 
É o relatório. 
 

Atenciosamente, 

 

Brasília, 11 de julho de 2016 

 

Sarah Lopes Pinto 

Auditora – IFB 

Victor Delábio Ferraz de Almeira Meira  

Auditor – IFB 

  

 

De acordo com o presente Relatório de Auditoria. 
Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFB para ciência, conhecimento e demais 

providências. 
 

 

Carla Regina Klein 
Auditora-Chefe 

 

Ciente do Reitor/Presidente do Conselho Superior em ..../..../2016 

________________________ 

carimbo/assinatura 


