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1 Sistema Auditar - CNJ Compreender o ciclo de auditoria e os benefícios 
da utilização do Sistema Auditar Média 2 20 40  EaD CEAJUD/ 

CNJ -R$ -  -       SAGPO

2 Técnicas de Auditoria Interna 
Governamental

Contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho de 
auditores, por meio da apresentação de conceitos 
e procedimentos das técnicas utilizadas na 
auditoria

Alta 3 40 120  EaD Ev.G/ENAP -R$ -  -       
GABIN
SAGAP
SAGPO

3 Elaboração de Relatórios de 
Auditoria

Conheça um novo modelo de relatório para as 
atividades de auditoria da CGU e de instrumentos 
auxiliares de planejamento, possibilitando a sua 
proficiência nesses temas e, consequentemente, a 
melhoria da qualidade dos relatórios resultantes 
das atividades de auditoria

Média 3 30 90  EaD Ev.G/ENAP -R$ -  -       SAGAP
SAGPO

4 Auditoria Operacional

Capacitar o auditoria a realizar uma auditoria 
operacional, com o uso de técnicas eficientes e de 
papéis de trabalho úteis, e na sequência, elaborar 
relatórios de auditoria que favoreçam a 
comunicação clara dos resultados dos trabalhos 
para as diferentes partes interessadas

Média 3 60 180  EaD ISC/ TCU -R$ -  -       SAGAP
SAGPO

5
ABR - Auditoria Baseada em 
Risco - Etapa I - Segurança em 
Auditoria

Desenvolver e aprimorar a competência dos 
auditores do setor público para utilizar a 
abordagem baseada em risco na definição do 
escopo e da natureza, época e extensão dos 
procedimentos de auditoria

Alta 1 25 25  EaD TCU/ISC -R$ -  -       SAGPO

6
ABR - Auditoria Baseada em 
Risco - Etapa II - Risco em 
Auditoria

Desenvolver e aprimorar a competência dos 
auditores do setor público para utilizar a 
abordagem baseada em risco na definição do 
escopo e da natureza, época e extensão dos 
procedimentos de auditoria

Alta 1 25 25  EaD TCU/ISC -R$ -  -       SAGPO

7
CONTABILIZAÇÃO DE 
BENEFÍCIOS (de auditoria 
interna)

O curso Contabilização de Benefícios aborda a 
Sistemática de quantificação e registro dos 
resultados e benefícios da atividade de auditoria 
interna governamental do Poder Executivo Federal, 
de acordo com a Instrução Normativa nº 4 de 11 de 
junho de 2018. O curso surge da necessidade de 
preencher lacuna existente entre as diretrizes 
teóricas apontadas na IN nº 4 e a prática da 
contabilização, com base na experiência da 
Controladoria-Geral da União.

Alta 3 10 30  EaD Ev.G/ENAP -R$ -  -       
GABIN
SAGAP
SAGPO

8
MAPEAMENTO DE 
PROCESSOS DE TRABALHO 
COM BPMN E BIZAGI - TCU

Mapear processos com a utilização da ferramenta 
Bizagi Média 2 12 24  EaD TCU/ISC -R$ -  -       SAGAP

SAGPO

9 Gestão de Riscos no Setor 
Público

Capacitar pessoas para aplicar as noções de 
gestão de riscos no contexto do setor público. No 
contexto governamental, os riscos podem ter 
impactos de grande escala. A capacidade de 
antevê-los, de identificá-los, de analisá-los e de 
elaborar um planejamento de respostas 
contundente, depende significativamente da 
percepção das pessoas, que precisam desenvolver 
um olhar aguçado sobre o contexto ou realidade 
em que se inserem.

Alta 2 20 40  EaD Ev.G/ENAP -R$ -  -       SAGAP
SAGPO
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10 Licitações Sustentáveis - TCU

1 – identificar os principais requisitos de 
sustentabilidade aplicáveis às compras públicas; 2 
- conhecer a legislação e a jurisprudência aplicável 
à matéria; 3 – entender a necessidade de planejar 
as licitações sustentáveis e avaliar os seus riscos; 
4 – identificar produtos e serviços que atendam aos 
requisitos de sustentabilidade; 5 -  avaliar as 
situações em que os requisitos de sustentabilidade 
devem ou não ser aplicados 6 – elaborar termos de 
referência sustentáveis; 7 – elaborar editais de 
licitação sustentáveis.

Média 1 28 28  EaD TCU/ISC -R$ -  -       SAGAP

11
Principais Aspectos das 
Mudanças da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público- EaD

Propiciar a compreensão dos principais aspectos e 
mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público (CASP), também conhecida como 
Contabilidade Pública ou Contabilidade 

Governamental. Destaque para as mudanças e os 
pontos pertinentes da CASP, para atualizar e 

aprimorar conhecimentos, visando o 
aperfeiçoamento da atuação profissional

Média 2 30 60  EaD Ev.G/ENAP -R$ -  -       SAGPO

12 Excel avançado
Capacitar os servidores a utilizar os recursos do 
programa Excel 2007, como ferramenta necessária 
ao trabalho de auditoria;

Média 3 8 24  Instrutoria 
Interna - -R$ 741,67- 

GABIN
SAGAP
SAGPO

13
Gestão e Fiscalização de 
Contratos Administrativos

Desenvolver os conhecimentos necessários para 
controlar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento 
das obrigações assumidas pelas partes em um 
contrato administrativo

Média 1 40 40  EaD Ev.G/ENAP -R$ -  -       SAGAP

14 Avaliação de Controles Internos 
- COSO

Desenvolver ou aprimorar competências dos 
participantes na utilização da estrutura COSO para 
desenvolver, implementar e avaliar um sistema e 
controles internos no nível da entidade ou partes 
dela, e no nível de atividades (processos e 
transações) que atenda as diretrizes estabelecidas 
nas normas referenciais do setor público, com as 
DN-TCU sobre prestação de contas, a IN Conjunta 
MP/CGU 1/2016 e o Referencial Básico de 
Governança emitido pelo TCU

Média 3 24 72  Instrutoria 
Interna - -R$ 2.250,00-

GABIN
SAGAP
SAGPO

15 Folha de pagamento - Tesouro 
Gerencial

Conhecer as ferramentas úteis do Tesouro 
Gerencial para a emissão, controle e fiscalização 
da folha de pagamento

Alta 3 24 72  Instrutoria 
Interna - -R$ 2.250,00- GABIN

SAGPO

16 Normas Internacionais de 
Auditoria Financeira - NIA 

O conhecimento das normas internacionais de 
auditoria financeira permite que os auditores 
ofereçam aos usuários e à sociedade produtos de 
qualidade elevada, que agregam valor à gestão 
pública e privada.

Média 2 40 80  EaD Escola de 
Governo -R$ -  -       GABIN

SAGPO

17 Siafi Básico (Operacional)

O curso apresenta uma visão geral sobre o 
Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal para que o participante domine os 
principais conceitos, estrutura e algumas 
funcionalidades básicas do sistema

Média 2 35 70  EaD Escola de 
Governo -R$ -  -       GABIN

SAGPO



PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO - PAC 2021 SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

14/12/2020

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

Nº Capacitação Objetivo
Prioridade 

(Alta, Média 
ou Baixa)

Alunos
Carga 

Horária 
(horas/ aula)

Carga 
Horária x 

alunos
Modalidade Entidade 

Realizadora
Valor Total 
Estimado

Unidades 
Capacitadas

18 Novo Acordo Ortográfico

Ao final do curso, o estudante deverá ser capaz de:
- Identificar as principais mudanças na ortografia da 
Língua Portuguesa;
- Utilizar as novas normas ortográficas.

Baixa 4 10 40  EaD Ev.G/ENAP -R$ -  -       SAGPO

19
VII Fórum de Boas Práticas de 
Auditoria e Controle Interno do 
PJ

Disseminar as boas práticas de Auditoria e 
Controle Interno, implementadas pelos Tribunais e 
preconizadas pelas normas nacionais e 
internacionais sobre o assunto.

Alta 1 16 16  Presencial -R$ 2.500,00- GABIN

20 Curso sobre a Política de 
Acessibilidade

Promover a capacitação dos servidores em relação 
aos direitos e necessidades específicas das 
pessoas com Deficiência através do exame e 
discussão dos marcos legais

Alta 3 20 60  EaD Ev.G/ENAP -R$ -  -       GABIN              
SAGAP

21 Curso de Auditoria nas Contas 
Anuais

dar uma abordagem operacional e didática do 
peocesso de contas anuais a luz do novo 
normaivo, com ênfase no processo de auditoria 
relacionado a este. Normas dos órgãos de 
controles internos federais. 

Alta 4 16 64  EaD TCU/ISC -R$ -  -       
GABIN              

SAGAP       
SAGPO

TOTAL 1060 -R$ 7.741,67-
Média 106
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