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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

 
 
 

CURRÍCULO 

 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

 
Nome: CLAUDIO CANUTO DOS SANTOS 

Cargo efetivo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

Cargo comissionado: FPE - FUNÇÃO COMISSIONADA DO PODER EXECUTIVO - SUPERINTENDENTE 

 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 
AUDITORIA 

Curso: Pós-Graduação em Auditoria Governamental, Conclusão: 2010 

Instituição: Universidade Gama Filho, Brasília, Brasil 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Curso: Bacharel em Ciências Contábeis, Conclusão: 2002 
Instituição: Univeridade Federal de Sergipe, Brasília, Brasil 

 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
 
Cargo: Superintendente da CGU/SE 
Descrição: Atualmente, como Superintendente da Controladoria Regional de União no Estado de Sergipe, supervisiono as 
atividades de responsabilidade dessa Unidade da CGU, desde 03/02/2020 (Portaria nº 215). 
 
Cargo: Coordenador do Núcleo de Ações Especiais (NAE) da CGU/SE 
Descrição: Coordenei até 02/02/2020 o Núcleo de Ações Especiais (NAE) da Controladoria Regional da União do Estado de 
Sergipe, função que ocupo desde 22/09/2017 (Portaria nº 2049), desenvolvendo atividades relacionadas à produção de 
informações com vistas a evidenciar esquemas de fraudes na aplicação de recursos federais, subsidiando não somente a 
CGU, como as demais instituições de defesa do Estado nos seus procedimentos de investigação, sobretudo a Polícia Federal 
e o Ministério Público Federal. No âmbito das Operações Especiais realizadas conjuntamente com as referidas instituições 
parceiras no estado de Sergipe, desempenho atividades inerentes ao planejamento e supervisão das atividades de  
esponsabilidade da CGU, principalmente quando executadas nas etapas de deflagração das ações de busca e apreensão e 
de análise de material apreendido. No tocante às Demandas Externas, quando provenientes de Representações 
apresentadas por autoridade competente, realizo o respectivo tratamento dessas solicitações, propondo o seu adequado 
encaminhamento. 
 
Cargo: Auditor Federal de Finanças e Controle 
Descrição: Atuei desde 20/11/2012, data em que ingressei na CGU, na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Trabalho 
e Emprego (CGTEM), posteriormente denominada Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Trabalho, Emprego e  
erviços Sociais Autônomos (CGTS). Dentre as atividades desenvolvidas destacam-se: 
a) Elaboração/revisão de procedimentos para as ações de fiscalização; 
b) Revisão de relatórios de auditoria e fiscalização; 
c) Elaboração de “informes” e notas técnicas consolidando constatações e avaliando 
resultados de providências indicadas pelo Gestor Federal; 
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d) Execução de procedimentos de Auditoria de Gestão na Secretaria de Políticas Pública de Emprego – SPPE/MTE, no 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT e no Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda – Funproger; 
A partir de 24/3/2015, fui designado como Chefe de Divisão Substituto (Portaria nº 763) e, a partir de 3/3/2016 (Portaria nº 
458), como Chefe de Divisão Titular da mencionada Coordenação-Geral, mas especificamente na Divisão que acompanhava 
as ações custeadas com recursos do FAT, agregando às atribuições descritas a responsabilidade pela coordenação e 
supervisão de equipes de auditorias em ações de controle inerentes aos temas correlatos. 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE (TRE-SE) 
 
Cargo: Técnico Judiciário 
Descrição: Atualizar, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, o rol de responsáveis; 
Analisar o Relatório de Gestão Fiscal; Realizar auditorias na execução dos contratos celebrados pelo Tribunal quanto aos 
aspectos da eficiência, eficácia e economicidade; Acompanhar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos programas 
e atividades; Acompanhar as providências adotadas pelas Unidades em decorrência de determinações ou diligências 
provenientes do Tribunal de Contas da União; Acompanhar as providências adotadas nos procedimentos administrativos que 
tenham por objeto a apuração de responsabilidade que implique prejuízo ao patrimônio público; Elaborar, em conjunto com 
as demais Unidades da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, o Relatório de Auditoria de Gestão; Examinar e opinar 
sobre a regularidade dos processos de prestação de contas anuais dos Partidos Políticos e os relativos às contas de 
campanhas eleitorais, etc. 
 
EMPRESA BRASILIERA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA) 
 
Cargo: Assistente de Operações I 
Descrição: Efetuar o controle e os lançamentos da Folha de Pagamento; Prestar orientações aos empregados concernentes à 
legislação Trabalhista e Previdenciária; Acompanhar as alterações da Legislação Trabalhista e Previdenciária; Atualizar o 
cadastro dos empregados; Promover as anotações e o controle das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
Elaborar Rescisões Contratuais; Acompanhar e Controlar o Quadro de Pessoal, a realização de Horas-Extras, Licença 
especial, emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT; Desenvolver atividades relativas à gestão da Previdência 
Complementar, etc.



3 / 2 17/01/2020 
 

Cargo: Chefe de Divisão da Coordenação-Geral de Técnicas, Procedimentos e Qualidade 

Descrição: Responsável pela coordenação e elaboração de procedimentos, rotinas e técnicas a serem realizadas pelos 

servidores das coordenações da SFC e das Regionais da CGU em auditorias e fiscalizações. 

 

Cargo: Chefe de Divisão da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Trabalho e Emprego 

Descrição: Responsável pela coordenação e supervisão dos trabalhos de auditoria realizados nas unidades do MTE, no 

FAT e FGTS (auditorias de gestão, de acompanhamento, especiais e operacionais) 

 
Cargo: Auditor Federal de Controle Interno 

Descrição: Realização de trabalhos do laboratório de pesquisas de informações estratégicas. 

 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Cargo: Assessor Especial de Controle Interno 

Descrição: Assessorar o Ministro da Previdência nos assuntos relacionados a controle interno, integridade da gestão e 

gerenciamento de risco e correição, bem como na articulação com os órgãos de controle 

 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Cargo: Chefe de Divisão na Secretaria de Controle Interno 

Descrição: Responsável pela coordenação e supervisão dos trabalhos de auditoria realizados nas unidades do MMA 

(auditorias de gestão, de acompanhamento, especiais, operacionais e em acordos de cooperação, financiamentos  e 

doações de recursos externos) 


