
1 de 18 

 
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 
COORDENAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA CISET-MD 
 
 
ORIENTAÇÃO:  Projeto Orion  
  Internal Audit Capability Model (IA-CM) 
  KPA 2.3 - Desenvolvimento Profissional Individual 
 
 
1. APRESENTAÇÃO  
 
1.1  O Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, alterado pelo Decreto nº 10.506, de 02 de outubro de 
2020, dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, quanto a licenças e afastamentos para as ações que visem a "promoção do desenvolvimento dos 
agentes públicos nas competências necessárias à consecução da excelência na atuação dos órgãos e das 
entidades públicas". 
 
1.2  Em conformidade com os Decretos acima,  a Instrução Normativa ME nº 21, de 1º de fevereiro de 2021, 
que estabelece orientações aos órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, 
quanto aos prazos, condições, critérios e procedimentos para a implementação da Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoas, com o registro das necessidades de desenvolvimento dos servidores de cada 
órgão ou entidade, assim como as ações planejadas para atendê-las,  e executadas no ano seguinte ao do 
planejamento. 
 
1.3  Em paralelo, a Instrução Normativa SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017, que aprova o Referencial 
Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal,  tem como pressuposto 
que a atividade de auditoria deve ser realizada com proficiência e com zelo profissional devidos, devendo as 
Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) e os auditores internos governamentais zelarem pelo 
aperfeiçoamento de seus conhecimentos, habilidades e outras competências, por meio do desenvolvimento 
profissional contínuo, prevendo o mínimo de 40 horas destinadas à capacitação individual dos profissionais 
de auditoria interna1. 
 
1.4 Por fim, o objetivo previsto nas ações de desenvolvimento dos profissionais de auditoria interna é o de 
contribuir para a obtenção dos conhecimentos, habilidades e experiência necessários para cumprimento das 
responsabilidades da atividade de auditoria interna, assim como a melhoria contínua de sua proficiência e 
qualidade do serviço prestado, com vistas ao alcance das competências estratégicas, técnicas e de liderança 
exigidas para a prática da atividade de auditoria interna, de acordo com as regras de conduta do Princípio 4 – 
Competência, do IPPF (International Professional Practices Framework). 
 
1.5  Nesse contexto, a efetivação de um PDP específico para a CISET-MD encontra respaldo nos normativos 
acima elencados, devendo estar alinhado, ainda, ao Plano de Negócio da CISET-MD e ao Plano Anual de 
Auditoria Interna (PAINT), aprovados pelo Ministro de Estado da Defesa.  
 
1.6 Assim, considerando as necessidades de "promoção do desenvolvimento dos agentes públicos nas 
competências necessárias à consecução da excelência na atuação dos órgãos"2 , assim como o cumprimento 
da missão e dos objetivos estratégicos da CISET-MD, o Programa Desenvolver será institucionalizado como 
principal ferramenta para a execução do PDP CISET-MD, a partir do desenvolvimento das competências 
estratégicas, de liderança e técnicas a seguir descritas. 

 
1 Item 4.1.5 do Manual de Orientações Técnicas de Auditoria Interna Governamental, aprovado pela IN SFC/CGU nº 08, de 6 de 
dezembro de 2017. 
2 Art. 1º do Decreto nº 9.991/2019. 
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2.  FORMALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS  
 
2.1  Em atenção às normas citadas nos itens 1.1 e 1.2 acima, a Secretaria Geral do Ministério da Defesa, por 
meio da Coordenação do Desenvolvimento de Pessoas (CODEP), encaminha às unidades da Administração 
Central do Ministério da Defesa (ACMD) orientações acerca da implementação de medidas voltadas ao 
planejamento e à aprovação de ações de desenvolvimento de servidores e militares. 
 
2.2  A partir dessas orientações, é realizado o mapeamento das lacunas de competências individuais e 
coletivas a serem supridas no âmbito da CISET-MD, com vistas ao preenchimento e devolução à CODEP, do 
Formulário de Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento, constante do Anexo I a este POP.  
 
2.3 Considerando os fluxos das principais ações de desenvolvimento de pessoas, a operacionalização desse 
POP está dividida em 4 (quatro) fases, estruturadas com base no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). 
 
 
3. AÇÕES DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS 
 
3.1  A fase de planejamento do PDP CISET-MD envolve as atividades a seguir descritas:  
 
a)  Levantamento de necessidades de desenvolvimento  

  
✓ São identificadas as lacunas de conhecimentos e habilidades em relação às competências institucionais 

da CISET-MD, por meio da aplicação do Questionário de Auto-Avaliação de Competências, constante do 
Anexo II deste POP;  

✓ A partir das diretrizes do Chefe de Auditoria Interna (CAI) para a definição do PDP anual, a COSEA 
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encaminha o formulário de levantamento das necessidades de ações de desenvolvimento3, a ser 
preenchido pelas chefias das unidades da CISET-MD; 

✓ Após a consolidação dos dados encaminhados pelas unidades da CISET-MD, as ações de desenvolvimento 
necessárias à consecução dos objetivos institucionais do Plano de Negócio da CISET-MD serão 
hierarquizadas e informadas à CODEP/DEADI/SEORI/SG/MD, para envio à análise do órgão central do 
SIPEC4 e aprovação do Ministro de Estado da Defesa; 

✓ Além das ações de formação, capacitação e certificação em auditoria interna, as unidades da CISET-MD 
levantarão outras oportunidades para a realização de ações que desenvolvam as habilidades 
interpessoais entre seus servidores e colaboradores, inclusive com relação aos auditados, por meio de 
projetos próprios ou compartilhados com a CODEP/MD, a CGU ou outras UAIG; 

✓ O PDP CISET-MD aprovado será registrado no sistema e-AUD e acompanhado pela COSEA, para fins de 
controle das metas operacionais de execução, avaliação e revisão.  
 

b) Identificação de cursos/eventos em órgãos públicos/escolas de governo e fornecedores privados  
 

✓ A COSEA identificará as necessidades das ações de desenvolvimento que envolvam capacitação externa 
a serem  realizadas, preferencialmente, por meio de escolas de governo, sob coordenação da Escola 
Nacional de Administração Pública (ENAP), conforme disposto nos artigos 13 e 14 do Decreto nº 
9.991/2019; 

✓ As ações de desenvolvimento5 que gerarem custo de inscrição, mensalidades, diárias e passagens, 
deverão ser submetidas à manifestação técnica do órgão central do SIPEC, observados os artigos 16 e 17 
do Decreto nº 9.991/2019; 

✓ Em casos excepcionais, o servidor terá a opção de arcar com as despesas relacionadas ao curso e solicitar 
reembolso, desde que atendidas as exigências do art. 30 do Decreto nº 9.991/2019. 

 
c) Divulgação do catálogo eletrônico de cursos/eventos 

 
✓ A COSEA será responsável por atualizar e divulgar o Catálogo Eletrônico de Cursos/Eventos, conforme 

modelo no Anexo III a este POP, disponibilizados por órgãos públicos, escolas de governo e entidades 
privadas de ensino, por meio do repositório institucional e envio de e-mail institucional da CISET-MD; 

✓ No caso de ações transversais de desenvolvimento aprovadas no Plano de Desenvolvimento de Pessoas 
do Ministério da Defesa e coordenadas pela CODEP/DEADI/SEORI/SG/MD, a COSEA deverá submeter às 
chefias das unidades a oferta das vagas, de acordo com a diretriz dada pelo CAI. 

 
3.2 Na fase de execução das ações de desenvolvimento previstas no PDP CISET-MD, a COSEA deverá realizar 
as atividades a seguir: 
 
a)   Para ações de formação em auditoria interna:  
 
O que será feito: serão ofertados cursos/eventos de curta, média e longa duração, em formato de vídeo-
aulas, voltados à capacitação de competências estratégicas e de liderança, visando à qualificação dos 
servidores e colaboradores da CISET-MD.  
Como será feito: a partir do recrutamento/seleção de novos colaboradores ou para os que exercem atividades 
de auditoria interna com período inferior a 1 ano, serão identificadas as prioridades de conhecimento técnico 
vinculadas as suas respectivas atribuições, observando as lacunas de competências identificadas 
individualmente ou por equipe, buscando ser equânime quanto as gerações.  
Por que será feito: incentivar a aquisição e expansão de habilidades, através das técnicas para “saber fazer” 
e das atitudes para “querer fazer”, de forma planejada e sistemática, para o aperfeiçoamento do desempenho 
pessoal, profissional e institucional, alinhados às orientações estratégicas e gerenciais da CISET-MD.  

 
3Esse documento constituirá anexo ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas do Ministério da Defesa, elaborado pela 

CODEP/DEADI/SEORI/SG/MD e encaminhado para aprovação do órgão central do SIPEC, no Ministério da Economia. 
4 Conforme disposto no art. 5º do Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019. 
5Inserem-se nesse caso, eventos relacionados a participação de congressos, seminários, workshops, congressos, acordos de 

cooperação, intercâmbio de pessoal e conhecimento entre órgãos públicos, consultorias, cursos preparatórios para certificação 
profissional, os quais deverão ser submetidas à aprovação do Ministro da Defesa, de acordo com a disponibilidade orçamentária 
informada pela SEORI/SG/MD. 
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b)  Para ações de capacitação em auditoria interna: 
 
O que será feito: serão ofertados cursos/eventos de capacitação nas modalidades presencial e a distância, 
voltados à capacitação de competências técnicas dos colaboradores da CISET-MD, capaz de facilitar o 
processo de transmissão e multiplicação de conhecimento técnico. 
Como será feito: por meio de cursos de aperfeiçoamento profissional, intercâmbio de pessoal e 
conhecimento, oficinas, seminários, palestras, workshops, congressos, acordos de cooperação e grupos 
formais de estudos.  
Por que será feito: ampliar a competência dos servidores e colaboradores, por meio da expansão e 
atualização de conhecimentos, para atuarem em seus papéis de auditores, multiplicadores e agentes de 
capacitação, com o apoio de “ferramentas” práticas e efetivas que maximizam resultados. 
 
c)  Para ações de certificação em auditoria interna 
 
O que será feito: serão ofertados cursos/eventos preparatórios nas modalidades presencial e a distância, 
voltados à certificação de competências estratégicas, técnicas e de liderança, fomentando uma atuação 
diferenciada dos servidores da CISET-MD, nos papéis de auditores, gerentes intermediários ou alta direção 
no exercício da atividade de auditoria interna. 
Como será feito: eventos de capacitação de curta ou média duração, voltados ao desenvolvimento das 
competências exigidas pelo exercício da profissão de auditoria interna com a obtenção de certificação na 
área.  
Por que será feito: reconhecer o domínio e a alta especialização dos servidores em certificações profissionais 
de interesse da CISET-MD, por meio de organizações independentes. 

 
 

4. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDP CISET-MD  
 
4.1 A COSEA realizará o monitoramento das ações do PDP CISET-MD, envolvendo as seguintes atividades: 
 
✓ receber das chefias das unidades da CISET-MD os certificados de participação, com informações sobre o 

conteúdo programático, o período e a carga horária, para registro dos cursos/eventos no mapa de 
competências individuais; 

✓ registrar os cursos realizados no sistema de controle de capacitações (Moodle MD) e vincular com o 
código de competência adquirida no perfil da unidade; 

✓ informar às unidades da CISET-MD sobre o percentual de carga horária atingida pelos colaboradores até 
o cumprimento de, no mínimo, 40 horas; 

✓ verificar se as competências individuais adquiridas mediante a participação de ações de desenvolvimento 
abrangem em 100% as competências coletivas requeridas das unidades;  

✓ atualizar o catálogo de cursos/eventos com novas temáticas, conforme a necessidade da CISET-MD. 
4.2  As informações para o monitoramento das atividades acima elencadas deverão ser fornecidas, 
prioritariamente, pelas unidades internas da CISET-MD. 
 
4.3 Visando à avaliação dos resultados do PDP CISET-MD, a COSEA publicará no repositório institucional da 
CISET-MD, painéis gerenciais, com vistas a: 
 
✓ consolidar os resultados dos cursos/eventos realizados no período, contendo as informações sobre o 
desempenho dos cursos concluídos dentro daquele período e relacionando-os aos perfis de competências 
individuais e coletivas dos colaboradores, na realização de suas atividades; 
✓ avaliar a implementação de tratamentos às ocorrências registradas, a fim de melhorar continuamente o 
processo de elaboração e revisão do PDP CISET-MD; 
✓ criar indicadores de desempenho, em parceria com a Gerência de Desenvolvimento Técnico Operacional 
(GEDOP). 
 
4.4 Com vistas a facilitar o controle sobre os procedimentos e produtos relacionados a este POP, constam 
na planilha abaixo os prazos limite que deverão ser observados pela COSEA nas fases de planejamento, 
execução, monitoramento e avaliação do PDP CISET-MD: 
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Fase do PDP 
CISET-MD 

Procedimento/Produto Encaminhamentos  
Elaboração/Consolidação/Envio 

Prazo Limite6 

Planejamento Questionário de Auto-
avaliação de 
Competências  

1. Aplicação no âmbito das 
unidades da CISET-MD. 
2. Consolidação dos resultados. 
3. Atualização do mapa de 
competências da CISET-MD. 

1. até fevereiro 
2 e 3. até março 
Obs.: aplicação de novo 
questionário poderá 
ocorrer no intervalo de dois 
anos, ou para os 
colaboradores recém 
chegados na CISET-MD 
 

Planejamento Formulário De 
Prospecção 

1. Levantamento dos cursos 
preparatórios às ações de 
certificação. 
2. Inserção dos cursos aprovadas 
no PDP CISET-MD. 
 

1. Até fevereiro 
2. Até maio 

Planejamento Formulário de 
levantamento das 
necessidades de ações 
de desenvolvimento 
com catálogo de 
cursos/eventos 
priorizados pelo CAI 

1. Envio para as chefias da CISET-
MD. 
2. Consolidação das propostas 
para aprovação do CAI. 
3. Envio para providências da 
CODEP. 

1 e 2. até abril 
3. até maio 
 

Planejamento PDP CISET-MD aprovado 1. Registro do PDP aprovado no 
sistema e-AUD para 
acompanhamento da execução, 
avaliação e revisão. 

1. até novembro  

Execução Catálogo eletrônico de 
cursos e eventos 
externos 

1. Atualização dos cursos/ 
eventos. 
2. Divulgação interna. 
 

1. semestral 
2. mensal 

Execução Ações transversais de 
capacitação no PDP/MD 

1. Obtenção da diretriz do CAI. 
2. Envio para unidades 
confirmarem a participação dos 
colaboradores. 
3. Envio para providências da 
CODEP. 
 

de acordo com o prazo 
estipulado pela CODEP 

Execução Ações de formação em 
auditoria interna 

1. Preparo e revisão do material 
por meio de vídeo-aulas e trilhas 
de aprendizagem. 
2. Disponibilização do material 
aos colaboradores recém 
chegados ou com menos de 1 
ano de experiência. 
3. Acompanhamento da 
execução da ação. 
 

1. até 30 dias antes da 
realização da ação. 
2. durante e após a 
realização da ação. 
3. em todas as etapas da 
ação. 

Execução Ações de capacitação 
em auditoria interna 

1. Incentivo à participação de 
oficinas, seminários, palestras, 
workshops, congressos e grupos 
formais de estudos. 

1. mensal 
2. semestral 
3. de acordo com 
calendário de eventos 

 
6 Os prazos limite para a fase de planejamento referem-se ao ano anterior ao de execução do PDP CISET-MD aprovado. 
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2. Celebração de acordos de 
cooperação ou contratação de 
entidades de ensino privadas, 
via CODEP. 
3. Parcerias com outras UAIG.  
Obs.: todos os eventos deverão 
estar previstos ou em 
substituição a outro aprovado 
no PDP CISET-MD. 
 

programados pela UAIG. 
 

Execução Ações de certificação em 
auditoria interna 

1. Oferta dos cursos/eventos 
preparatórios à certificação 
específica em COSO ICIF, CIA 1, 
CIA 2, ISO e outras na área. 
2. Formalização do processo de 
contratação via CODEP 
3. Ressarcimento de despesas 
com material preparatório7. 
 

1. até 60 dias antes da 
realização do curso/evento 
2. até 45 dias antes da 
realização do curso/evento. 

Avaliação Certificados de 
participação em 
cursos/eventos 

1. Controle sistematizado pelo 
moodle MD. 
2. Vinculação das capacitações 
ao mapa de competências 
individuais. 
 

1. mensal 
2. trimestral 

Avaliação Percentual de carga 
horária cumprida  

1. Informação às unidades da 
CISET-MD sobre o cumprimento 
da carga horária individual. 
2. Controle sobre o 
cumprimento de, no mínimo, 40 
horas/ano de capacitação. 
 

1. trimestral 
2. mensal 

 
 
Avaliação 

Painéis Gerenciais 1. Publicação na página da 
CISET-MD. 
 

1. mensal 
 

Avaliação PDP CISET-MD revisado 1. Substituição de ações de 
desenvolvimento aprovadas 
pelo PDP CISET-MD. 
2. Envio à CODEP para nova 
aprovação. 

1 e 2. Até 30 de junho 
 

 
 
5. FLUXOGRAMAS E ROTINAS 
 
Considerando que o subproduto “Definir e elaborar o plano de treinamento, desenvolvimento e de 
incentivo à capacitação”, relativo ao KPA 2.3 da Matriz IA-CM, aponta para o estabelecimento e a aplicação 
da Política de Desenvolvimento de Pessoas no âmbito da CISET-MD, sendo reconhecido pela legislação que 
trata da gestão de pessoas no exercício da atividade de auditoria interna governamental, os procedimentos 
operacionais descritos neste POP estão representados pelo Fluxo 1 – Formalização e Execução e Fluxo 2 – 
Monitoramento e Avaliação, conforme Anexo IV, com as seguintes rotinas:  
 
✓ a COSEA irá disponibilizar catálogo de cursos/eventos priorizados pelas chefias das unidades da CISET-

MD no formulário de levantamento de necessidades de desenvolvimento; 

 
7 Verificar a viabilidade de inserir nas despesas pagas pelo Ministério do material complementar (GLEIM) para certificação em CIA 1 

e CIA 2. 
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✓ o servidor/colaborador solicita a realização do curso/evento de seu interesse, informando se o mesmo 
envolverá custo. Em caso negativo se inscreve e informa a chefia. Em caso positivo, formaliza o processo 
junto à chefia imediata e tramita para providências necessárias; 

✓ a COSEA encaminha o processo aprovado pelo CAI à CODEP, e restitui posteriormente à unidade interna, 
mediante autorização daquela área para a inscrição; 

✓ após a conclusão do curso/evento, o servidor/colaborador encaminha cópia digital do certificado de 
participação a sua chefia imediata e essa à COSEA, com vistas a registro e controle;  

✓ a COSEA registra os cursos realizados no sistema de controle de capacitação e vincula ao respectivo 
código de competência; 

✓ verifica se a carga horária de 40 horas foi atingida e informa às chefias os cursos não realizados com 
vistas ao atingimento de 100% das competências coletivas; e 

✓ atualiza o catálogo de cursos com novas temáticas. 
 
 
6. ELABORAÇÃO E REVISÃO PERIÓDICA 
  
Este POP foi elaborado pela Coordenação de Serviço e Apoio da CISET-MD, conforme Ordem de Serviço n° 
18/2020/CCI/CISET-MD, de 14 de maio de 2020, e Ordem de Serviço n° 19/2020/CCI/CISET-MD, de 14 de maio 
de 2020, e será revisado anualmente, em conjunto com a Gerência de Desenvolvimento Operacional 
(GEDOP), para verificação da correta aplicação dos procedimentos nele previstos e adequações que forem 
necessárias decorrentes de alterações na legislação ou em outros normativos a ele relacionados. 
 
 
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E NORMATIVAS 
 

• Decreto nº 9.991/2019, de 28 de agosto de 2019. Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de 
desenvolvimento. 

• Instrução Normativa ME nº 21, de 1º de fevereiro de 2021. Dispõe sobre os critérios e procedimentos 
específicos para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, de que trata o 
Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, pelos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal - SIPEC. 

• Instrução Normativa SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017. Aprova o Referencial Técnico da Atividade de 
Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 

• Instrução Normativa SFC/CGU nº 8, de 6 de dezembro de 2017. Aprova o Manual de Orientações Técnicas 
da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 

• Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna - Normas de Implantação IPPF, 
revisadas em 1º de janeiro de 2017. 

• Nascimento, Sávio Luiz Pereira. 2018 - Manual de Organização das Ações de Capacitação da CGU-
Regional/GO. 

 

 
SIGLAS 

 

CAI - Chefe de Auditoria Interna 

CGU - Controladoria-Geral da União 

CISET-MD - Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa 

CODEP - Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas 

COSEA -  Coordenação de Serviço e Apoio 

ENAP - Escola Nacional de Administração Pública 

GEDOP - Gerência de Desenvolvimento Técnico Operacional 

IA-CM - Internal Audit Capability Model  

IN - Instrução Normativa 
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MD - Ministério da Defesa 

ME - Ministério da Economia 

PDP - Plano de Desenvolvimento de Pessoas 

PNDP - Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas 

POP - Procedimento Operacional Padrão 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações 

SIPEC - Sistema de Pessoal do Poder Executivo Federal 

UAIG - Unidade de Auditoria Interna Governamental 
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ANEXO I   
 

FORMULÁRIO DE LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 
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ANEXO II 

 
QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

O Guia Prático de Gestão de Talentos do IIA, há 10 competências fundamentais que devem 

ser demonstradas pelo Chefe de Auditoria Interna, Gerência e equipe da Auditoria Interna, quais 

sejam: 

 

I. Gerenciamento de Auditoria Interna: Desenvolver e gerenciar a função de auditoria interna; 
II. IPPF: Aplicar o International Professional Practices Framework (IPPF); 

III. Governança, riscos e controle: Aplicar um entendimento preciso de governança, riscos e 

controle apropriado à organização; 
IV. Tino comercial, que para melhor adequação à realidade desta Secretaria, optou-se por 

trocar a nomenclatura “Tino Comercial” para “Negócio do Ministério”: Manter conhecimento 

especializado sobre o ambiente comercial, as práticas da indústria e fatores organizacionais 

específicos; 

V. Ética profissional: Promover o clima ético da Organização; 
VI. Comunicação: Comunicar-se com impacto; 

VII. Persuasão e colaboração: Persuadir e motivar os outros por meio da colaboração e da 

cooperação; 
VIII. Raciocínio crítico: Aplicar técnicas de análise de processos, inteligência de negócio e 

resolução de problemas; 

IX. Entrega da auditoria interna: Cumprir com os trabalhos de auditoria interna; e 
X. Melhoria e inovação: Adotar a mudança e promover a melhoria e a inovação. 

 

Para diagnosticar em que nível mapear as competências e habilidades por grupos adotou-se o quadro 

abaixo: 

 

 

CARGO/GSISTE PAPEL NA AUDITORIA GRUPO 

Secretário CHEFE DA AUDITORIA INTERNA  

 

III 
Gerente  GERÊNCIA 

Assessor  GERÊNCIA 

Assessor Militar GERÊNCIA 

Coordenador  GERÊNCIA 

Assistente EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA  

 

 

II 

Assistente Técnico EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA 

Assistente Técnico Militar EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA 

AFFC EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA 

GSISTE-NS EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA 

Supervisor Militar EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA 

Supervisor EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA 

TFFC* EQUIPE DE SUPORTE A AUDITORIA INTERNA  

I 

 
GSISTE-NI* EQUIPE DE SUPORTE A AUDITORIA INTERNA 

Especialista* EQUIPE DE SUPORTE A AUDITORIA INTERNA 
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Uma vez definidas as competências para as equipes da CISET-MD, atribuiu-se as seguintes metas de 

competências desejadas: 

 

LEGENDA 

1- Realizo  

2- Realizo com orientação  

3- Realizo com treinamento  

4- Estou motivado, mas desconheço como realizo.  

N/A -A questão Não se aplica ao grupo 

 

COMPETÊNCIAS 

FUNDAMENTAIS 
QUESTÕES 

C
H

E
F

E
 D

A
 

A
U

D
IT

O
R

IA
 

IN
T

E
R

N
A

 (
G

R
 I

II
) 

G
E

R
Ê

N
C

IA
/A

S
T

E
C

 

(G
R

 I
II

) 

E
Q

U
IP

E
 D

E
 

A
U

D
IT

O
R

IA
 

IN
T

E
R

N
A

 (
G

R
 I

I)
 

E
Q

U
IP

E
 D

E
 

S
U

P
O

R
T

E
 A

 

A
U

D
IT

O
R

IA
 

IN
T

E
R

N
A

 (
G

R
 I

) 

Gerenciamento de 

Auditoria Interna 

Defendo o valor da atividade de 

auditoria.  
1 1 2 3 

Gerencio todos os recursos necessários 

de auditoria interna. 
1 1 N/A N/A 

Promovo o desenvolvimento 

profissional da equipe de auditoria 

interna.  

1 1 N/A N/A 

Crio novas estratégias, caso as atuais 

não estejam funcionando.  
1 2 N/A N/A 

Realizo tarefas para o engajamento 

e/ou conclusão de projetos. 
1 1 1 N/A 

Realizo tarefas para a conclusão dos 

meus trabalhos de auditoria. 
N/A N/A 2 2 

Oriento o desempenho de outras 

pessoas, mantendo-as motivadas.  
1 2 N/A N/A 

Disponho-me a escutar problemas, 

críticas, desejos, preocupações e 

perguntas da equipe.  

1 1 N/A N/A 

Defino resultados claros para a 

atividade de trabalho e acompanho o 

progresso.  

1 1 N/A N/A 

Motivo e uso uma variedade de 

abordagens para animar os membros 

da equipe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 2 N/A N/A 

Procuro fornecer feedback de 

desempenho para os membros da 

equipe.  

1 1 N/A N/A 

Esforço-me para atingir objetivos e 

definir tarefas.  
1 2 N/A N/A 

Esforço-me para atingir objetivos e 

definir tarefas no meu trabalho de 

auditoria.  

N/A N/A 2 3 

Uso o tempo de forma eficaz.  1 1 3 3 

Concentro energia em tarefas 

fundamentais de auditoria. 
1 2 N/A N/A 

Estímulo e coordeno as qualidades da 

equipe com respeito, assistência e 

cooperação.  

1 2 N/A N/A 
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IPPF 

Mantenho o conhecimento atualizado 

sobre normas do IPPF/IIA. 
1 1 2 3 

Aplico as normas do IPPF/IIA nas 

atividades de auditoria interna.  
1 1 2 3 

Mantenho um Programa de Gestão de 

Qualidade e Melhoria para a unidade 

de auditoria interna.   

1 2 N/A N/A 

Governança, riscos 

e controle 

Aplico a estrutura de governança 

riscos e controles da UAIG aos 

trabalhos de auditoria interna.  

1 2 3 N/A 

Mantenho o conhecimento atualizado 

sobre as normas regulatórias relativas 

à UAIG.  

1 1 2 3 

Apoio a conscientização sobre 

governança, riscos e controles 

internos.  

1 1 N/A N/A 

Negócio do 

Ministério 

Entendo as principais políticas, 

práticas e procedimentos do Ministério 

da Defesa de forma suficiente para 

disseminar o conhecimento.  

1 2 3 3 

Aplico o entendimento dos riscos de 

governança do Ministério da Defesa.  
1 2 N/A N/A 

Aplico o entendimento dos riscos de 

governança ao meu trabalho de 

auditoria.  

N/A N/A 2 N/A 

Aplico o entendimento dos riscos 

estratégicos do Ministério da Defesa.  
1 2 N/A N/A 

Aplico o entendimento dos riscos 

estratégicos ao meu trabalho de 

auditoria.  

N/A N/A 2 N/A 

Aplico o entendimento do negócio do 

Ministério da Defesa e dos fatores 

econômicos que o afete.  

1 2 3 N/A 

Ética profissional 

Atuo em conformidade com os 

fundamentos éticos relacionados à 

integridade, à independência e à 

objetividade, à confidencialidade, à 

competência, à proficiência e ao zelo 

profissional, de acordo com o 

IPPF/IIA. 

1 1 2 3 

Executo atividades inerentes à 

auditoria interna governamental, 

observando o propósito, a autoridade e 

a responsabilidade definidos no 

Estatuto de Auditoria Interna da 

CISET-MD. 

1 2 2 3 

Observo todas as orientações 

normativas e a supervisão técnica do 

Órgão Central do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal 

(CGU). 

1 2 2 3 

Preservo, entre outros atributos, as 

bases conceituais e elementos 

mandatórios que regem 

internacionalmente a atividade de 

auditoria interna, de acordo com o 

IPPF/IIA. 

1 1 N/A N/A 
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Conheço e observo o disposto no 

Código de Conduta Ética da CISET-

MD. 

1 1 2 3 

Comunicação para 

os clientes da UAIG 

Promovo apresentações que se 

adaptem ao público para garantir o 

entendimento sobre os serviços de 

auditoria.   

1 2 2 N/A 

Ao apresentar um trabalho observo se 

o meu público-alvo irá entender o 

conteúdo. 

N/A N/A 2 3 

Transmito mensagem clara a frente de 

uma plateia.  
1 2 2 3 

Lido com questões difíceis de forma 

direta com foco na solução. 
1 2 3 3 

Ouço ativamente dando a máxima 

atenção ao interlocutor.  
1 2 3 3 

Ouço o interlocutor dando a máxima 

atenção ao que ele tem a dizer.  
N/A N/A 2 3 

Promovo uma comunicação aberta de 

receptiva às más e às boas 

informações. 

1 1 2 3 

Adequo minha comunicação ao nível 

de experiência das pessoas.  
N/A N/A 2 3 

Adequo minha comunicação ao nível 

de experiência do público.  
1 1 N/A N/A 

Sou capaz de utilizar exemplos de 

casos concretos, recursos visuais e 

outras técnicas para comunicar ideias 

complexas sobre o meu trabalho de 

auditoria.  

N/A N/A 2 3 

Utilizo exemplos de casos concretos, 

recursos visuais e outras técnicas para 

comunicar ideias complexas.  

1 1 N/A N/A 

Forneço todos os fatos para uma 

tomada de decisão coesa e precisa.  
1 1 2 3 

Comunico-me em momento oportuno. 1 1 N/A N/A 

Persuasão e 

colaboração 

Estimulo membros da equipe para uma 

participação ativa.  
1 1 N/A N/A 

Estimulo meus colegas para uma 

participação ativa nas reuniões. 
N/A N/A 2 3 

Intermedio a solução de problemas 

organizacionais da UAIG e identifico 

recursos para ajudar a equipe.  

1 2 N/A N/A 

Incentivo a colaboração da equipe no 

compartilhamento de planos, 

informações, recursos e feedback a 

outros membros. 

1 2 N/A N/A 

Forneço orientação e direcionamento 

aos membros recém chegados e/ou 

equipe.  

1 1 2 3 

Colaboro com a manutenção de um 

bom espírito em equipe, promovendo 

um clima profissional, seguro e 

cooperativo.  

1 1 2 3 

Busco a cooperação entre as gerências 

e demais unidades.  
1 1 N/A N/A 

Disponho-me a realizar ações dentro 

do meu trabalho de forma proativa.  
N/A N/A 2 3 
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Disponho-me a realizar ações de forma 

proativa.  
1 1 N/A N/A 

Reconheço minhas limitações pessoais 

e dos colegas de trabalho.  
N/A N/A 2 3 

Reconheço limitações pessoais e 

procuro aconselhar quando necessário.  
1 2 N/A N/A 

Admito falhas próprias e busco saná-

las.  
1 1 2 2 

Respeito o ponto de vista das outras 

pessoas.  
N/A N/A 2 3 

Apresento o ponto de vista de uma 

maneira que inclua o apoio de outras 

pessoas.  

1 1 N/A N/A 

Elogio e enalteço os outros.  1 1 N/A N/A 

Construo relacionamentos 

compartilhando experiências e 

perspectivas pessoais.  

1 2 2 3 

Sou reconhecido como um indivíduo 

colaborativo 
N/A N/A 2 2 

Sou reconhecido como um indivíduo 

acessível.   
1 1 N/A N/A 

Faço uso da diplomacia com pessoas 

difíceis e situações tensas.  
1 1 2 3 

incentivo o debate e a discussão aberta 

dentro do meu trabalho 
N/A N/A 2 3 

Crio alianças para obter suporte de 

terceiros e recursos externos.  
1 1 N/A N/A 

Raciocínio crítico 

Uso ferramentas apropriadas de coleta 

de dados para criar eficiência de 

auditoria.  

1 2 3 N/A 

Uso análise de dados para chegar a 

conclusões significativas.  
1 1 N/A N/A 

Respondo com brevidade a situações 

em mudança, apresentando ideias e 

ações criativas.  

1 2 N/A 3 

Incentivo o debate e a discussão aberta.  1 1 N/A N/A 

Analiso os dados de uma auditoria para 

chegar a conclusões significativas. 
N/A N/A 2 N/A 

Me adapto com facilidade a situações 

de mudança, apresentando ideias e 

ações criativas 

N/A N/A 2 3 

Identifico os principais tomadores de 

decisões e as pessoas que os 

influenciam. 

1 2 N/A N/A 

Entrega da auditoria 

interna 

Coleto evidências para atingir 

objetivos de auditoria com eficácia.   
1 2 3 N/A 

Documento e organizo as evidências 

de auditoria para apoiar os resultados 

do trabalho de auditoria.  

1 1 3 N/A 

Expresso as descobertas de auditoria 

com eficácia. 
1 1 N/A N/A 

Identifico causas raízes das questões 

no trabalho de auditoria.  
1 1 2 N/A 

Planejo o programa e o cronograma do 

trabalho de auditoria, por meio do 

Plano Anual de Auditoria Interna 

(PAINT). 

1 1 2 N/A 
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Informo os resultados dos trabalhos de 

auditoria realizados, por meio do 

Relatório Anual de Auditoria Interna 

(RAINT).  

1 1 2 N/A 

Identifico e priorizo principais riscos 

para preparação para o trabalho de 

auditoria  

1 1 3 N/A 

Estabeleço um processo para 

monitorar a conclusão das ações da 

administração.  

1 1 3 N/A 

Melhoria e 

inovação 

Busco metas de desenvolvimento 

pessoal e profissional.  
1 2 3 3 

Adapto planos de auditoria para apoiar 

mudanças organizacionais.  
1 1 N/A N/A 

Desenvolvo abordagens inovadoras 

para melhorar o meu trabalho de 

auditoria. 

N/A N/A 2 3 

Apresento novas ideias, sistemas e 

procedimentos dentro do meu trabalho. 
N/A N/A 2 3 

Desenvolvo abordagens inovadoras 

para melhorar a atividade de auditoria 

interna.  

1 1 N/A N/A 

Forneço informações proativas nas 

necessidades de desenvolvimento de si 

mesmo e/ou dos outros. 

1 1 N/A N/A 

Desenvolvo e gerencio planos de 

desenvolvimento para os membros da 

equipe.  

1 1 N/A N/A 

Resolvo problemas de desempenho 

imediatamente.  
1 2 N/A N/A 

Desenvolvo uma inspiradora visão 

pessoal, de grupo ou de negócios.  
1 2 N/A N/A 

Implemento programas/projetos para 

criar unidade e construir 

comprometimento dentro da equipe de 

auditoria interna. 

1 2 N/A N/A 

Forneço orientações com foco durante 

o processo de inovação.  
1 1 N/A N/A 

Crio oportunidades e eventos que 

ajudam as pessoas a construir 

relacionamentos entre si.  

1 2 N/A N/A 

Ofereço suporte a novas ideias, 

sistemas e procedimentos. 
1 2 N/A N/A 

 

Obs. 1: A aplicação do presente questionário tem por objetivo: 

 

a) identificar as lacunas, nomeadas nos gráficos como “gap” entre o ranqueamento das competências 

desejadas pela CISET e o ranqueamento da autoavaliação das competências pelos colaboradores; 

b) identificar os colaboradores para a implantação do projeto de elaboração do plano de 

desenvolvimento individualizado por meio da realização de devolutiva e acompanhamento contínuo;  

c) subsidiar o plano de capacitação e o portfólio de cursos contribuindo para o desenvolvimento das 

competências desejadas pela Secretaria; e 

d) o tempo de auditoria interna dos colaboradores para subsidiar o projeto de mentoria da Secretaria. 

 

Obs. 2: Insta salientar que os dados dos colaboradores estão sendo tratados de acordo com o disposto 

na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.  
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ANEXO III 

CATÁLOGO ELETRÔNICO DE CURSOS/EVENTOS 
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ANEXO IV 
 

FLUXOGRAMAS 
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