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  RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 11/2017 

 

Auditoria de Acompanhamento da Execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino e 

Emprego - PRONATEC
 

 

Ao Dirigente: 

Magnífico Reitor Prof. Wilson Conciani 

 

Com cópia para: 

- Coordenação Geral do PRONATEC 

 

Locais auditados e siglas: 

Coordenação Geral do PRONATEC  

 

A 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 11 para apreciação e conhecimento do resultado da Auditoria de Acompanhamento da Execução 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego -  PRONATEC, prevista no PAINT/2017 em 

seu item 6.10. 

A finalidade deste relatório é cientificar a Reitoria e 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. 

 

1. OBJETIVO 

 

O objetivo da Auditoria é verificar a compatibilidade da carga horária de trabalho dos 

bolsistas servidores, estagiários ou terceirizados do IFB que estão concomitantemente desenvolvendo 

atividades junto ao PRONATEC, bem como verificar se o quantitativo de horas de trabalho mensal e 

seus respectivos pagamentos estão em consonância com os normativos do programa. 

Esta auditoria foi selecionada para compor o Plano Anual de Auditoria Interna pelo critério 

de criticidade e relevância. 

 

2. DA METODOLOGIA 

 

 A metodologia desse trabalho seguiu o planejamento estabelecido no Programa de Auditoria, 

conforme os tópicos a seguir: 

  Análise preliminar do objeto de auditoria: 

 Verificação da existência de regulamento do PRONATEC; 



 

                                                           AUDITORIA INTERNA - Audin 

2 

 Verificação de competências e estrutura organizacional; 

 Estudo da legislação pertinente; 

 Verificação da existência de relatórios/dossiês/notas técnicas referente aos controles 

internos; 

 Verificação da existência de recomendações da Audin, CGU e TCU. 

 

Coleta de dados: 

 Solicitação das folhas de frequência dos servidores efetivos, estagiários e terceirizados do 

IFB que estão relacionados como bolsista no programa PRONATEC no ano de 2017; 

 Aplicação de listas de verificação (check-list); 

 Entrevista com servidores com designação para o desenvolvimento do programa 

PRONATEC e respectivos bolsistas no âmbito do IFB; 

 

 Identificação das limitações: 

 Falta de capacitação específica da equipe de auditoria; 

 Possível atraso ou não resposta às Solicitações de Auditoria; 

 Fase de transição entre a modalidade presencial e a modalidade à distância do 

PRONATEC. 

 

Elaboração de relatório: 

 Elaborar relatório de auditoria de acordo com roteiro específico e dados analisados. 

 

3. EMISSÃO DO RELATÓRIO 

 

O relatório evidencia as principais constatações verificadas pela auditoria na análise dos 

documentos e questionamentos dos setores auditados. 

 

4. EQUIPE DE AUDITORES INTERNOS 

 

 Patrícia Maciel da Silva (titular); 

 Victor Delábio F. de Almeida Meira; 

 Sarah Lopes Pinto. 

 

5. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

5.1 Execução dos Trabalhos 

 

5.1.1 Da existência de recomendações da Auditoria Interna do IFB 

O monitoramento das recomendações expedidas pela auditoria interna tem sido realizado 

mensalmente desde o início do ano de 2016, em decorrência da Instrução Normativa/CGU nº 24, de 

17 de novembro de 2015, culminando na elaboração de Relatório Gerencial ao fim de cada mês, com 
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informações mais detalhadas acerca da pendência das recomendações da Auditoria e das providências 

dos gestores para a sua implementação. 

Com isso, todos os meses a Audin solicita informações acerca das pendências dos setores do 

Instituto Federal de Brasília, razão pela qual não foi necessária a solicitação de informações 

específicas para a realização da presente auditoria. 

Ressalta-se que o histórico das manifestações dos gestores se encontra reunido nos relatórios 

gerenciais encaminhados mensalmente ao Conselho Superior, nos termos da Instrução 

Normativa/CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015, bem como no SGI – Sistema de Gestão Integrada 

do IFB.  

Destaca-se as recomendações exaradas por esta Audin em auditorias anteriores: 

 

RECOMENDAÇÃO (147) 

De acordo com o disposto no parágrafo 1º do Art. 9º da Lei 12.513, de 26 de outubro de 2011, 

§ 4º, do art. 14, da Resolução CD/FNDE nº 62, de 11 de novembro de 2011 e item 1.3, do 

Edital nº 81/RIFB, de 25/05/2012, a participação nas atividades do PRONATEC não pode 

trazer prejuízos à carga horária regular do servidor na entidade nem ao atendimento ao 

plano de metas da instituição. Assim, para as constatações das tabelas D a L, recomenda-se 

que a Coordenação-Geral do PRONATEC analise a possibilidade de compensação das horas 

de sobreposição verificadas de cada servidor ou a devolução dos valores pertinentes.  

 

RECOMENDAÇÃO (154) 

Recomenda-se à Coordenação geral do PRONATEC: 

Tomar as providências necessárias junto aos servidores constantes das tabelas c.1 a c.14 

para restituírem o valor recebido indevidamente das horas de trabalho consideradas como 

sobreposição. A devolução deverá ocorrer por meio de GRU seguindo instruções da Pró-

Reitoria de Administração – PRAD. 

 

 

Recomenda-se, ainda, em função das sobreposições e incompatibilidades detectadas: 

a) a implantação do controle da frequência por meio de ponto eletrônico a todos os 

bolsistas de modo a coibir a sobreposição da carga horária e incompatibilidades de 

horários; 
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b) mensalmente, antes do pagamento das horas trabalhadas dos servidores bolsistas, que a 

chefia imediata do servidor no IFB seja informada da frequência no PRONATEC e 

consultada/questionada formalmente quanto a não sobreposição de carga horária.” 

(grifo nosso). 

 

5.1.2 Do Desenvolvimento dos Trabalhos de Auditoria  

 

  A presente auditoria tinha como prazo inicial para planejamento, execução e finalização o 

período 04 de setembro a 13 de novembro de 2017. Todavia, houve necessidade de dilação desse 

período. 

  Inicialmente foi enviada a S.A. n° 137/2017-Audin/IF,B que solicitava lista contendo os 

nomes dos servidores efetivos, estagiários e terceirizados do IFB que estavam relacionados como 

bolsista no programa PRONATEC no ano de 2017. 

  A área auditada encaminhou como resposta o Memorando n° 137/2017-PREX/IFB 

informando que: “a modalidade presencial do PRONATEC foi extinta, atualmente a atuação é 

somente na modalidade EaD, a qual está subordinada a Pró-Reitoria de Ensino-PREN.”  

   Para dirimir eventuais dúvidas, foi encaminhada à PREN a S.A. n° 139/2017-Audin/IFB que 

solicitava os seguintes quesitos: 

1) cópia da Portaria de nomeação da coordenação adjunta do Pronatec; 

2) encaminhar relação contendo os nomes dos servidores efetivos, estagiários e terceirizados do IFB 

que estão atuando como bolsistas no programa MEDIOTEC no ano de 2017.  

  Após a resposta da S.A 139/2019, foi avaliado o controle acerca do MEDIOTEC, que é 

extensão do PRONATEC, e é custeado pela Bolsa-Formação. 

 Observou-se que algumas folhas de frequência dos servidores bolsistas cadastrados não foram 

localizadas pela coordenação do PRONATEC. Nesse sentido, orienta-se à Coordenação Geral do 

PRONATEC que providencie o arquivamento adequado das folhas de frequência dos bolsistas. 

 Identificou-se que o PRONATEC e a rede ETEC estão passando por uma fase de transição. 

Antes, existia o Sistema de Gestão de Bolsas (SGB) para pagamento da rede ETEC, e o sistema Bolsa-

Formação para o pagamento do PRONATEC. Entretanto, no momento o edital é híbrido, o que tem 

exigido dos gestores adaptações que ainda não estão em perfeito funcionamento. Vale frisar que para 

o próximo exercício só existirá o Bolsa Formação. 

Tendo em vista que não há uma legislação própria para o MEDIOTEC, verificou-se que o 

controle exercido sobre este programa é precário. Além disso, identificou-se mudança recente na 

coordenação geral do PRONATEC, contudo a portaria de nomeação ainda não foi expedida. 

Por fim, os resultados das análises das respostas das SAs que geraram orientações, 

constatações e/ou recomendações serão apresentados no tópico 5.2 deste relatório. 

 

5.2 Das Constatações e Recomendações 

 

5.2.1 Fato 1 
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 Durante a execução dos trabalhos dessa auditoria, identificou-se que alguns servidores 

bolsistas não estão cadastrados no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP com o 

Cadastro de Pessoa Física – CPF e, por isso, não possuem folha de ponto eletrônica para a EaD, além 

de não terem folha de ponto manual. Observou-se também que não há informações, nem cadastro dos 

estagiários do EaD no referido sistema. 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria solicitou informações através das 

S.A.s n° 139 e 159, bem como solicitou informações à coordenação do PRONATEC durante reunião, 

e ao Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC por ligação telefônica. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 A coordenação do PRONATEC, em reunião com equipe de auditoria, informou que já 

solicitou o cadastramento dos bolsistas para a DTIC. 

 A DTIC, por meio de ligação telefônica, informou que o cadastramento dos servidores 

bolsistas do MEDIOTEC está suspenso por medida de segurança do sistema. Haverá reunião para 

decidir a melhor forma de fazer o cadastramento.  

 No entanto, no Memorando n°316 DEaD/PREN/IFB foi informado que:  

 

“Atualmente, o bolsista quando se apresenta, após convocação e assinatura do Termo de 

Compromisso, imediatamente tem sua biometria cadastrada no SUAP e é devidamente 

orientado quanto à forma correta da realização desses registros. ” 

 

 Em relação aos estagiários, foi enviada resposta à S.A. nº 139 cuja resposta foi encaminhada 

pelo Memorando n°207/2017-DEaD/PREN/IFB, nos seguintes termos:  

 

“Quanto aos estagiários, esclarecemos que até o momento a DEaD não vinha realizando 

esse controle e não dispomos da informação dos bolsistas que por ventura venham a ser 

estagiários nas unidades do IFB. ”  

 

 Ocorre que no Memorando n°316 DEaD/PREN/IFB a DEaD foi informado que:  

 

“talvez não tenha sido clara quanto ao controle de estagiários bolsistas, O que se pretendia 

naquele momento era informar que a DEaD não dispunha de informações de quais bolsistas 

eram também estagiários na instituição. Diante de tal solicitação da auditoria à época, a 

DEaD vem implementando novos controles, a exemplo do Relatório de Atividades (anexo).” 

 

O memorando n° 269/2017-DEaD/PREN/IFB, que foi encaminhado como resposta à S.A. n° 

159, forneceu as seguintes informações: 

 

1- “Há alguns casos em que a DEaD não dispõe de folha de ponto, visto que anteriormente 

para os pagamentos que eram realizados pelo Sistema de Gerenciamento de Bolsas do 

FNDE-SGB dispensava-se a apresentação de folha de ponto. O procedimento utilizado 

restringia-se apenas ao encaminhamento do coordenador atestando e homologando o 
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desempenho das atividades naquele mês. Para estes casos, segue anexo também cópia dos 

memorandos dos bolsistas que não tiveram ponto registrado, mas receberam bolsa via SGB 

nos meses de junho a agosto /2017. ” 

2- “... todos os bolsistas que estão desempenhando atividades atualmente na DEaD estão 

registrando o ponto nos dias e horários de suas atividades. ” 

 

 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

A equipe de auditoria solicitou na S.A. n°139 listagens com os nomes dos servidores, 

estagiários e terceirizados que atuaram como bolsistas em 2017 no IFB.  A DEaD encaminhou 

Memorando n°207/2017/DEaD/PREN/IFB com uma listagem contendo 165 (cento e sessenta e cinco) 

nomes. Tal lista continha nomes de bolsistas que atuaram no período de 2012 até 2017. A 

identificação do período de atuação dos bolsistas foi verificada após a solicitação da lista de 

frequência.  

A equipe de auditoria realizou consulta no SUAP de todos os bolsistas relacionados na lista 

enviada pela DEaD e verificou que 49% dos bolsistas não estavam cadastrados no referido sistema.  

Sobre esse assunto, é importante destacar que o controle da frequência por meio de ponto 

eletrônico já foi objeto de análise em auditoria passada do PRONATEC, na qual foi gerada 

RECOMENDAÇÃO (154): 

 
c) a implantação do controle da frequência por meio de ponto eletrônico a todos os 

bolsistas de modo a coibir a sobreposição da carga horária e incompatibilidades de horários; 

 

Dessa forma, ressalta-se que o controle de frequência dos bolsistas deve ser realizado de forma 

eletrônica por meio do SUAP. 

 

CONSTATAÇÃO (232) 

 Falta do cadastro de estagiários e de alguns servidores bolsistas no SUAP. 

 

RECOMENDAÇÃO (232) 

Recomenda-se que a DEaD e a DTIC providenciem o cadastro no SUAP dos servidores 

bolsistas da rede ETEC que são custeados pelo Bolsa Formação, inclusive dos estagiários. 

 

5.2.2 Fato 2 

 Identificou-se que o servidor de matrícula SIAPE 1971029 insere observações pessoais no 

SUAP alegando ministrar aulas presenciais, inclusive informando os respectivos horários de entrada 

e saída, no entanto, não registra no ponto eletrônico o horário de entrada e saída da EaD. 

 

SIAPE Dias de JULHO Registro da servidora 

1971029 
03, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 27 

e 31 
Aula presencial 

 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 
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Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria solicitou informações através da S.A. 

n° 162 /2017-AUDIN/IFB. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

A DEaD por meio do Memorando n°316 DEaD/PREN/IFB informou que: 

  

“A bolsista de matrícula 1971029 solicita que seja apurado os quantitativos de horas tidos 

como sobreposição para que possa analisar a sua viabilidade da opção, seja ela 

compensação ou restituição, conforme memória da reunião em anexo. ” 

  

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 O caso do servidor matrícula SIAPE 1971029 não é de sobreposição de carga horária. O 

apontamento realizado por esta equipe de auditoria foi decorrente da falta de registro eletrônico, sendo 

que ele realiza atividades de forma presencial. 

 

CONSTATAÇÃO (233) 

 Ausência de registro do ponto eletrônico. 

 

RECOMENDAÇÃO (233) 

Recomenda-se que a coordenação geral do PRONATEC/MEDIOTEC notifique o referido 

servidor para que este registre eletronicamente a sua frequência da EaD. 

 

5.2.3 Fato 3 

 Após cotejar as folhas de frequência do IFB junto à dos bolsistas do 

PRONATEC/MEDIOTEC, foram identificados os seguintes casos de sobreposição de horário. 

 

SIAPE Data Local Período de Sobreposição Tempo Total de 

Sobreposição 

2085729 06/06/2017 DGTG De 06:52:09 a 11:20:03 04:27:54 

2085729 04/08/2017 DGTG De 09:32:38 a 11:31:01 01:58:23 

Total Geral 06:26:17 

 

SIAPE Data  Local Período de Sobreposição Tempo Total de 

Sobreposição 

1950027 01/06/2017 DGGA De 08:09:00 a 12:00:00 03:51:00 

1950027 02/06/2017 DGGA De 14:30:00 a 15:27:00 00:57:00 

1950027 08/06/2017 DGGA De 08:11:00 a 12:00:00 03:49:00 

1950027 09/06/2017 DGGA De 14:30:00 a 15:02:00 00:32:00 

1950027 14/06/2017 DGGA De 11:58:00 a 12:00:00 00:02:00 

Total Geral 09:11:00 

 

SIAPE Data Local Período de Sobreposição Tempo Total de 

Sobreposição 

2226585 14/07/2017 Reitoria  De 10:15:14 a 10:21:56 00:06:42 
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Total Geral 00:06:42 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio da Solicitação de Auditoria 

nº 160 e 162/2017-Audin/IFB, encaminhada à PREN, solicitou manifestação da unidade examinada. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 A DEaD por meio do Memorando n °316 DEaD/PREN/IFB informou que: 

 

“foi dada ciência aos bolsistas ali indicados quanto à apuração realizada por essa auditoria, 

sendo oportunizado ao bolsista optar por compensar as horas apontadas com sobreposição 

de horas ou o ressarcimento via GRU. 

 

 Sobre a sobreposição de horário identificada para o servidor SIAPE 1950027:  

 

“optou por realizar a compensação entre os dias 02 a 05/01/2018, conforme memória da 

reunião em anexo. ” 

 

 Em relação a sobreposição do servidor SIAPE2085729:  

 

“optou pela compensação das horas na data prevista de 05/01/2018, conforme cópia dos e-

mails em anexo. ” 

 

 Para o caso do servidor SIAPE 2226585, justificou-se:  

 

“No momento de registrar o ponto da saída do Pronatec, no lugar de inserir o CPF, acabei 

inserindo o SIAPE. Dessa forma, foi registrado o ponto de entrada como servidora, sem o 

fechamento do ponto de saída como bolsista Bolsa-Formação. Alguns minutos depois, ao 

acessar o SUAP, identifiquei o problema. Retornei ao computador e registrei o ponto de 

saída Pronatec. Ainda informo que esses 6 minutos foram pagos mediante horas dedicadas 

à DEaD quando, por motivos de alcance do teto de horas como bolsista no mês o trabalho 

continuava a ser realizado por mim sem o devido registro no SUAP. ” 

  

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

De acordo com a Portaria Normativa n° 009 de março de 2015 tem-se que: 

 

“Art. 19 Caberá às chefias imediatas organizar o horário dos servidores na respectiva 

unidade, observado o interesse da Administração, de modo a garantir a continuidade dos 

serviços e distribuição ordenada das tarefas, observando o cumprimento das normas 

relativas ao acompanhamento de frequência, cabendo-lhe adotar em cada caso, os 

procedimentos e medidas que se fizerem necessários, bem como supervisionar as atividades 

do pessoal docente e Técnico-Administrativos, que lhe esteja vinculado. ” 

 

 Sendo assim, cabe à chefia imediata observar se o servidor bolsista está acumulando as 

atividades da EaD nos horários de trabalho. 
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 A Lei n° 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o PRONATEC, é clara no seguinte 

sentido: 

 

“Art. 9° São as instituições de educação profissional e tecnológica das redes pública 

autorizadas a conceder bolsas aos profissionais envolvidos nas atividades do Pronatec. 

§1°Os servidores das redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica 

poderão perceber bolsas pela participação nas atividades do Pronatec, desde que não haja 

prejuízo à sua carga horária regular e ao atendimento do plano de metas de cada instituição 

pactuado com seu mantenedor, ser for o caso. ” (Grifo nosso) 

 

 Não obstante, já foi elaborada por esta Audin recomendação sobre a sobreposição de horas 

em decorrência da participação de servidor no PRONATEC (Recomendação n° 147). 

 

CONSTATAÇÃO (234) 

Sobreposição entre o horário das atividades do servidor no IFB e no Pronatec. 

 

RECOMENDAÇÃO (234) 

Recomenda-se que a Coordenação-Geral do Pronatec determine a compensação das horas de 

sobreposição verificadas de cada servidor ou a devolução dos valores pertinentes. 

 

5.2.4 Fato 4 

 Falta de registro eletrônico de frequência dos servidores bolsistas, isto é, não há registro de 

entrada e saída de vários bolsistas da EaD no SUAP. Existe apenas observação de quantas horas foram 

dedicadas à EaD. 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, em reunião com a coordenação geral 

da EaD solicitou manifestação da unidade examinada. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

Em reunião com a Coordenação da EaD, foi informado que pela característica da educação à 

distância, que possibilita a realização do trabalho fora do local da instituição, e por falta de espaço na 

sala destinada a EaD, tem-se admitido que os bolsistas cumpram parte da carga horária à distância.  

 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 A Audin expediu a Nota de Auditoria n°01/2017, em 28 de junho de 2017, esclarecendo que 

a Rede e-Tec Brasil e do Profuncionário é uma das ações que integram o PRONATEC que é 

subsidiada pela Bolsa Formação, de maneira que as regras gerais que se aplicam ao PRONATEC 

também se aplicam a toda a Rede e-Tec Brasil. 

 Em outras palavras, apesar de a legislação não apontar expressamente a obrigatoriedade na 

utilização do ponto eletrônico como meio de registro de frequência dos servidores bolsistas no 

PRONATEC e, por consequência, na Rede e-Tec Brasil, trata-se de uma recomendação desta 
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Auditoria Interna desde o ano de 2013, bem como, a Nota de Auditoria supracitada. Dessa forma 

espera-se que com o registro eletrônico de frequência proporcione melhoria nos controles internos da 

Instituição. 

 

CONSTATAÇÃO (235) 

Falta de registro eletrônico de frequência dos servidores bolsistas. 

 

RECOMENDAÇÃO (235) 

 Recomenda-se, em função da falta de registro de presença de forma eletrônica, a implantação 

do controle da frequência por meio de ponto eletrônico a todos os bolsistas de modo a coibir a 

sobreposição da carga horária e incompatibilidades de horários, pois o trabalho dos bolsistas deve ser 

realizado de forma presencial. 

 

6. MATERIALIDADE 

 Não foi possível verificar se os pagamentos das horas trabalhadas pelos bolsistas estão em 

consonância com os normativos do PRONATEC, uma vez que a DEaD não atendeu por completo a 

S.A. n°161, que solicitava cópias das listagens de pagamentos com o quantitativo de horas trabalhas 

pelos bolsistas. Ressalta-se que a  DEad encaminhou a essa auditoria apenas cópia da homologação 

da bolsa indicando se foi custeada pelo SGB ou pela Bolsa Formação. 

 

7. CONCLUSÃO 

 Ao final da presente auditoria e pelas recomendações anteriormente apresentadas, permitiu-

se concluir que o nível de controle apresentado está insatisfatório.  

 Constatou-se que, da lista de bolsistas encaminhada para a equipe de auditoria, 49% dos 

servidores bolsistas não estão cadastrados no SUAP com o CPF para que seja realizado o registro de 

frequência do EaD, o que consequentemente limita o controle da respectiva carga horária.  

 Destaca-se nesse relatório a falha no registro da frequência dos servidores bolsistas, tendo em 

vista que, ao inserir observação no sistema acerca do cumprimento de horário, os servidores anotam 

horários padronizados, o que não reflete a realidade. Alguns servidores têm registrado atividade 

presencial (aula presencial, reunião etc.) do EaD nas observações do sistema, contudo não registram 

o ponto eletrônico. 

 Apesar das medidas adotadas pela Coordenação-Geral do PRONATEC para coibir a 

sobreposição de carga horária, esta ainda ocorre no IFB. Ressalta-se que esse tipo de inconsistência 

foi encontrado nas auditorias anteriores referentes ao PRONATEC. Em virtude disso, observa-se que 

a área auditada deve aperfeiçoar mais as formas de controle para coibir a prática de sobreposição de 

carga horária. A não observância do disposto acima afronta o princípio da moralidade administrativa, 

bem como pode causar prejuízo à administração pública. 

 Constatou-se também que o controle sobre as horas efetivamente trabalhadas à distância pelos 

bolsistas é falho, pois são os próprios bolsistas que fazem o registro do quantitativo de horas, sendo 

que é com essa informação que é realizado o pagamento pelo SGB ou pelo Bolsa Formação. Ressalta-
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se que o trabalho dos bolsistas deve ser realizado de forma presencial, pois somente às aulas para os 

alunos são à distância. 

 Por fim, esta Auditoria Interna agradece a atenção dos gestores que receberam prontamente a 

equipe de auditoria. 

 

Brasília, 14 de dezembro de 2017. 

 

Atenciosamente,   

 

 

Patrícia Maciel da Silva 

Auditora Interna/IFB 

Sarah Lopes Pinto 

Auditora Interno/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       /      /2017. 

 

________________________ 

carimbo/assinatura 


