3RCAPACITA

Curso de
Planejamento de
Auditoria Baseado
em Riscos
(online e ao vivo)
PROFESSORES: KLEBERSON SOUZA

19 a 22 de Abril de 2021
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O CURSO
Segundo a Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF) do Instituto dos Auditores Internos
(IIA), a missão da auditoria interna é “Aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo
avaliação, assessoria e conhecimento objetivos baseados em riscos”.
Nesse sentido, o risco é inerente a todas as atividades humanas, em todos os campos. No âmbito da
gestão de recursos públicos, o risco está presente tanto nas atividades que envolvem a aplicação desses
recursos, de responsabilidade do gestor público, como naqueles que envolvem a fiscalização e
controle da sua boa e regular aplicação, de responsabilidade dos órgãos de controle interno e
externo.
Disso decorrem várias abordagens de risco com impacto direto e relevante nos trabalhos da das
Auditorias Internas e dos Tribunais de Contas, destacando-se, principalmente:
Ø Avaliação de riscos para o planejamento anual da auditoria interna, identificando riscos
que afetam objetos de nível macro, presentes no universo de auditoria, tais como políticas,
programas, projetos e atividades governamentais;
Ø Avaliação de riscos em auditorias, especialmente na fase de planejamento dos trabalhos,
com objetivo de subsidiar a definição do escopo e as questões de auditoria, selecionar
procedimentos de auditoria que sejam os mais eficientes e eficazes para abordá-los e determinar
a sua natureza, época e extensão, a fim de reduzir ou administrar o risco de fornecer um
relatório de auditoria que seja inadequado às circunstâncias;
Ø Avaliação de riscos em levantamentos de um objeto específico de controle interno ou
externo, com objetivo de revelar as áreas desses objetos que estão expostos a riscos
significativos, analisar como a gestão responde a esses riscos, bem como avaliar a viabilidade
da realização de auditorias.
Pensando nisso, este curso tem por objetivo desenvolver e aprimorar a competência dos auditores
do setor público para utilizarem a abordagem baseada em risco na definição do planejamento dos
trabalhos individuais de auditoria e delimitando com mais eficiência o escopo, a natureza, época e
extensão dos procedimentos de auditoria, realçando a relevância desta prática gerencial moderna
como fundamental para a melhoria do desempenho da Administração Pública e para a boa e regular
aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.
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O QUE ESTE CURSO VAI TE PROPORCIONAR?
Este curso proporcionará aos participantes as seguintes competências e habilidades:

þ

Planejar um trabalho individual de auditoria utilizando uma abordagem baseada em riscos para
definir o escopo, natureza, época e extensão dos procedimentos, segundo os padrões de
auditoria reconhecidos internacionalmente; e

þ

Utilizar as Normas Internacionais para implementar as melhores práticas profissionais
aplicadas às planejamento individual dos trabalhos de auditoria.

PARA QUEM SE DESTINA?
Servidores públicos federais, estaduais e municipais em geral que queiram aprofundar os
conhecimentos sobre planejamento de auditoria, especialmente aqueles que exercem atividades de
auditoria governamental, tanto no âmbito das Auditorias Internas quanto nos Tribunais de Contas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ESTRUTURA DO CURSO
MÓDULO I – Fundamentos de Auditoria no Setor Público
Auditoria e a teoria de agência. O papel da auditoria na governança pública. Paradigma atual. Normas
nacionais e internacionais de auditoria. Auditoria e Controle. As três linhas de defesa. Classificação de
auditoria no setor público. Capacidades prioritárias da Auditoria Interna. Processo de auditoria. Atividades
práticas.
MÓDULO II – Planejamento de Auditoria Baseada em Riscos
Definição de objetos, objetivos e escopo da auditoria. Universo de Auditoria. Construção da Visão
Geral/Análise Preliminar do Objeto. Levantamento dos objetivos e do processo de trabalho do objeto a ser
auditado. Principais critérios de auditoria e Autoridades Relevantes. Setores responsáveis, competências e
atribuições. Principais fontes de informação. Delimitação de riscos do objeto. Métodos e técnicas de
identificação e avaliação de Riscos (Inerente e Residual). Abordagem a utilizar quando a organização
dispõe de um processo de gestão de riscos. Sintaxe do Risco segundo TCU. Levantamento dos controles
internos. Principais framework. Avaliação do desenho e da eficácia do controle interno. Testes de
Controles e Testes Substantivos. Principais diferenças. Cálculo do risco residual. O modelo de risco em
auditoria.
Técnica para estruturação das questões de auditoria. Tipos de questões segundo padrões internacionais.
Elaboração do Programa de Auditoria (Matriz de Planejamento). Dicas práticas para preenchimento da
matriz de planejamento. Procedimentos de auditoria. Desenvolvimento dos instrumentos de coleta de
dados (Checklist, extrato de entrevista, roteiros de verificação). Elaboração de Cronograma. O

4

Planejamento do trabalho de auditoria baseado em riscos/Projeto de Auditoria. Responsabilidade do
supervisor, coordenador e membro de equipe.
Quatro atividades práticas de: (i) construção da visão geral/análise preliminar do objeto, (ii) identificação
e avaliação dos riscos, (iii) avaliação dos controles internos e (iv) elaboração da matriz de planejamento.

CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

þ
þ

Data de realização: 19 a 22 de abril de 2021.
Carga horária: 16 horas
Horário: 08:00 às 12:00. 4 horas diárias.
Local de realização: Online pela plataforma ZOOM.
Disponibilidade: O curso ficará gravado e disponível aos alunos por 6 meses.
Certificado: Disponibilizado online, aos alunos com mais de 75% de frequência.
Até a confirmação oficial da turma, o período anterior pode sofrer alterações.
Caso não haja quórum mínimo de 25 alunos, o curso poderá ser cancelado e
eventuais valores já pagos serão estornados. A Administração da 3RCAPACITA
manterá todos os alunos inscritos devidamente informados.

METODOLOGIA
O Curso será apresentado ao vivo. Em curso, haverá interatividade com o instrutor para esclarecimento
de dúvidas e discussão de casos práticos com interação individual e coletiva, na plataforma
disponibilizada.
Os alunos receberão os seguintes materiais exclusivos do curso:
a)
b)
c)

d)

Material didático exclusivo do curso elaborado pelo autor;
Análise Preliminar do Objeto, Matriz de Riscos e Controles e Matriz de Planejamento de
uma auditoria completa em contratação de serviços terceirizados;
Checklist, extrato de entrevista, roteiro de verificação, Questionário de Avaliação de
Controles Internos e Matriz de Riscos e Controles para desenvolvimento dos trabalhos de
auditoria.
Estudo de Caso Prático que será aplicado de forma online com a supervisão do professor.
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SOBRE O INSTRUTOR

KLEBERSON SOUZA
ü Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU) há
mais de 14 anos, lotado na CGU-Regional/MT.
ü Especialista em Direito e Controle Externo da Administração Pública pela FGV e em
Auditoria Contábil e Tributária pela UFMT, com certificação internacional pela
Internacional Organization for Standardization - ISO em Gestão de Riscos (C31000);
ü Coautor dos livros Como Combater à Corrupção em Licitações – Detecção e Prevenção
de Fraudes e Como Combater o Desperdício no Setor Público – Gestão de Riscos na
Prática, ambos lançados pela Editora Fórum em 2016 e 2019, respectivamente; autor dos
livros de Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas e Implantação de
Governança no Setor Público, lançados pela Editora Publicontas do TCE/MT em 2017 e
2019, respectivamente e autor do Guia de Integridade das Empresas Estatais Federias,
publicado pela CGU em 2015.

INVESTIMENTO
R$ 500,00 por aluno.
Valor por grupo: (i) Até 5 alunos – 5% de desconto. (ii) De 6 a 10 – 10% de
desconto - (iii) Acima de 10 – 15% de desconto.
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COMO PARTICIPAR?
O pagamento deverá ser realizado em nome da 3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS
DIDATICOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ: 32.380.894/0001-89)
Para órgãos públicos, aceitamos nota de empenho, com posterior pagamento na seguinte conta
bancária:
Banco Santander - 033; CNPJ: 32.380.894/0001-89 ; Agência: 1584; Conta Corrente: 13002148-5.
Enviar o comprovante com código de autenticação para: comercial@3rcapacita.com.br ou para o zap
(85) 9153-1001.
O curso pode ser adquirido com a opção de parcelamento em até 12 vezes sem juros.

FORMAS DE PAGAMENTO
Após a emissão da Nota de Empenho a Organização deve apresentar ao 3RCAPACITA pelo
email comercial@3rcapacita.com.br ou para o zap (85) 9153-1001 a Nota de Empenho e a lista de
servidores que participarão do curso, em até 10 dias antecedentes ao início do curso, constando: nome
completo, CPF, email, telefone, cargo e departamento.
Após a inscrição, cada servidor receberá o link para acesso a plataforma, bem como o usuário e senha.

MOTIVOS PARA ESCOLHER O 3RCAPACITA
þ

Qualidade e experiência dos instrutores

þ

Acesso por 6 meses ao curso gravado

þ

Casos práticos vivenciados pelos instrutores

þ

Material didático exclusivo para aplicação prática

DADOS CADASTRAIS
Razão Social: 3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS
EDUCACIONAIS LTDA
Nome Fantasia: 3R CAPACITA
CNPJ: 32.380.894/0001-89
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Endereço: Conjunto A, Bloco D, Entrada A, Sala 411, Edifício Fusion Work e Life. Asa Norte.
Brasília – DF.
Telefones: (85) 9 9153 - 1001
E-mail: faleconosco@3rcapacita.com.br e comercial@3rcapacita.com.br
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