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A Auditoria Interna é dirigida por um auditor interno local.
O QUE É AUDITORIA?

É em um exame cuidadoso e
sistemático das atividades
desenvolvidas em determinada
instituição ou setor.
O objetivo é averiguar se elas estão
de acordo com as legislações
pertinentes, com as disposições
planejadas e/ou estabelecidas
previamente, se foram
implementadas com eficácia e se
estão adequadas (em conformidade)
à consecução dos objetivos.

É o órgão de controle e instrumento gerencial responsável por
fortalecer e assessorar a gestão.
Avalia periodicamente o desempenho das atividades
estabelecidas pela administração e proporciona ao Diretor Geral
base segura para a tomada de decisões.
Presta apoio aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União,
respeitada a legislação pertinente.

✔ Participar da elaboração do PAINT (Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna) e do
RAINT (Relatório Anual de Atividades de
Auditoria Interna), no âmbito do IFSudesteMG,
de acordo com as legislações pertinentes, a
serem submetidos ao Conselho Superior do IF
Sudeste MG;
✔ Analisar os procedimentos, rotinas e
controles internos;
✔ Avaliar a eficiência e a eficácia na aplicação
e utilização dos recursos públicos;
✔ Examinar os registros contábeis do Campus;
✔ Fortalecer, racionalizar e assessorar a
gestão, no tocante às ações de controle;

Compete à Auditoria Interna:
✔ Orientar os diversos setores do Campus,
visando à eficiência e eficácia dos controles
para melhor racionalização de programas e
atividades;
✔ verificar a aplicação de normas, legislação
vigente e diretrizes, no âmbito do Campus;
✔ Acompanhar o resultado final dos
processos de sindicância e processos
administrativos disciplinares, com vistas a
subsidiar os órgãos do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal com as
informações necessárias;
✔ Supervisionar os serviços e trabalhos de
Controle Interno no Campus;
✔ Executar outras funções que, por sua
natureza, lhe sejam afins ou lhe tenham sido
atribuídas.

