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APRESENTAÇÃO

A Auditoria  em  Progressões  e  Promoções  foi  preiista  no  Plano  Anual  de  Atiidades  de

Auditoria Interna – PAINT 2018, elaborado em 2017, com base na metodologia chamada Auditoria

Baseada em Riscos (ABR), que definiu a matriz de riscos dos macroprocessos possíieis de serem

auditados.

Esse  trabalho  teie  início  com  a  análise  preliminar  do  objeto  da  auditoria,  atraiés  de

pesquisas  e  reiisão  de  legislação,  manuais  e  boas  prátcas.  A  próxima  etapa  deu-se  com  a

elaboração do projeto de auditoria e posterior apresentação, em reunião ocorrida em abril de 2018,

à Coordenadoria de Gestão de Carreiras, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), por ser a

área com maior partcipação na execução do processo auditado.

A Auditoria em Progressões e Promoções buscou responder as seguintes questões:

1. As progressões e as promoções de seriidores estão em conformidade?

2. A estrutura organizacional e operacional (fsica, de recursos humanos, de suprimentos,

tecnológica, de processos e de desempenho) relatia às progressões e promoções está adequada?

3. Os controles internos relatios às progressões e às promoções são efetios?

1. OBJETIVO

Analisar a conformidade das progressões e promoções em relação à legislação aplicada.

2. ESCOPO

O  escopo  deste  trabalho  de  auditoria  foi  analisar  a  conformidade  legal  e  os  controles

existentes sobre a concessão de progressões e de promoções de seriidores docentes e técnico-

administratios (TAEs), ocorridas em 2017.

3. INTRODUÇÃO

3.1. Visão geral do objeto auditado

Progressões  e  promoções  são  formas  de  desenioliimento  na  carreira  dos  seriidores

públicos federais, conforme dispõem as Leis nº 11.091/2005 e nº 12.772/2012:
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LEI Nº 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005.
[…]
CAPÍTULO V
DO INGRESSO NO CARGO E DAS FORMAS DE DESENVOLVIMENTO
[…]
Art. 10. O desenioliimento do seriidor na carreira dar-se-á, exclusiiamente, pela mudança
de níiel de capacitação e de padrão de iencimento mediante, respectiamente, Progressão
por Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito Profissional.

LEI Nº 12.772, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012.
[…]
DO  DESENVOLVIMENTO  NAS  CARREIRAS  DO  PLANO  DE  CARREIRAS  E  CARGOS  DE
MAGISTÉRIO FEDERAL
Seção I
Da Carreira de Magistério Superior
Art.  12.  O  desenioliimento  na  Carreira  de  Magistério  Superior  ocorrerá  mediante
progressão funcional e promoção.

Apresenta-se, no Quadro 1, a iisão geral de como as progressões e as promoções objeto

desta auditoria ocorrem, de acordo com a carreira ocupada pelo seriidor:

Quadro 1: Progressões e Promoções x Carreiras
Forma de

desenioliimento Carreira Definição

Progressão  por
Capacitação
Profissional

Técnico-
Administratios
em Educação

Mudança  de  níiel  de  capacitação,  no  mesmo  cargo  e  níiel  de  classificação,
decorrente da obtenção pelo seriidor de certficação em programas ou cursos
de capacitação, compatieis com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e
a carga horária mínima exigida, respeitado o interstcio de 18 meses em cada
níiel de capacitação.

Progressão  por
Mérito
Profissional

Técnico-
Administratios
em Educação

Mudança para o padrão de iencimento imediatamente subsequente, a cada 18
meses de efetio exercício, desde que o seriidor apresente resultado fixado em
programa  de  aialiação  de  desempenho,  obseriado  o  respectio  níiel  de
capacitação.

Progressão Magistério
Superior

Passagem para o níiel de iencimento imediatamente superior dentro de uma
mesma classe, após cumprimento do interstcio de 24 meses de efetio exercício
no  mesmo  níiel  e  mediante  aproiação  em  aialiação  de  desempenho
acadêmico.

Promoção
Magistério
Superior  –
Classes A, B e C

Passagem do últmo níiel de uma classe para o primeiro níiel imediatamente
superior, após cumprimento do interstcio mínimo de 24 meses no últmo níiel
da Classe e obseriadas as condições:
a) para a Classe B (Professor Assistente): ser aproiado em processo de aialiação
de desempenho; e
b) para a Classe C (Professor Adjunto): ser aproiado em processo de aialiação
de desempenho;

Promoção
Magistério
Superior  –
Classe D

Passagem do últmo níiel da Classe C (Professor Adjunto) para o primeiro níiel
da Classe D (Professor Associado), após cumprimento do interstcio mínimo de
24 meses no últmo níiel da Classe C e obseriadas as condições:
a) possuir o ttulo de doutor; e
b) ser aproiado em processo de aialiação de desempenho acadêmico;
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Forma de
desenioliimento Carreira Definição

Aceleração  da
Promoção

Magistério
Superior

Passagem do professor da Classe A (Professor Auxiliar, Professor Assistente A ou
Professor  Adjunto  A)  para  a  Classe  B  ou  C,  depois  de  aproiado  no  estágio
probatório do respectio cargo, nos seguintes termos:
a) Para o níiel inicial da Classe B (Professor Assistente), pela apresentação de
ttulação de Mestre;
b)  Para  o  níiel  inicial  da  Classe  C (Professor  Adjunto),  pela  apresentação de
ttulação de Doutor.

Fonte: Lei nº 11.091/2005 e 12.772/2012. Elaborado pela AUDIN.

3.1.1. Estrutura organizacional

A execução do processo auditado concentra-se na Coordenadoria de Gestão de Carreiras, da

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e estruturada conforme a Figura 01:

Figura 01 – Estrutura Organizacional da Coordenadoria de Gestão de Carreiras

Fonte: Portaria nº 1.696/2016
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As competências da Coordenadoria de Gestão de Carreiras não se encontram formalizadas

em Regimento próprio ou outro documento formalizado, mas suas atribuições estão informadas no

site insttucional:

• Análise dos processos de progressão por capacitação e por mérito;

• Análise dos processos de incentio à qualificação;

• Elaboração, assessoramento e implantação das Polítcas de Desenioliimento de Pessoal;

• Elaboração e acompanhamento de Editais de Remoção a Pedido;

• Análise de Processos de Gratficação por Encargo de Curso e instrutoria;

• Análise dos processos de Progressão/Promoção docente;

• Análise dos processos de Solicitação de Retribuição por Titulação;

• Análise dos processos de Solicitação de Aceleração da Promoção;

• Análise  dos processos  de  Solicitação de  Afastamentos  dentro  e  fora  do País  tanto  para

Eientos como Qualificação;

• Responsáiel pela emissão das referidas Portarias acima mencionadas.

Ressalta-se  que  a  Diiisão  de  Capacitação  e  Aperfeiçoamento,  constante  da  Portaria  nº

1.696/2016,  não  existe,  de  fato,  na  estrutura  organizacional  da  Coordenadoria  de  Gestão  de

Carreiras, conforme eiidenciado em resposta à Solicitação de Auditoria nº 21/2018.

3.1.2. Processos de trabalho

Para  que sejam realizadas  as  concessões  de  Progressões  e  Promoções  dos  Seriidores  é

necessário obseriar alguns procedimentos preiistos no Manual do Seriidor, disponibilizado no síto

eletrônico da Uniiersidade, conforme detalhado a seguir.

3.1.2.1. Técnico-Administratios em Educação

➢ Progressão por Capacitação Profissional dos TAEs 

De acordo com o Manual do Seriidor da UNIPAMPA, o fuxo do processo para progressão

por capacitação profissional de TAEs ocorre conforme Quadro 2:
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Quadro 2: Fluxo do processo de progressão por capacitação de TAE
Passo Setor Procedimento

1 Seriidor solicitante

Preenche formulário “Solicitação de Progressão por Capacitação”, com cópia
do(s)  Certficado(s)  de  conclusão  do(s)  Curso(s),  autentcado(s)  (frente  e
ierso)  em cartório  ou administratiamente,  e  entrega a  documentação ao
Interface de Gestão de Pessoas;

2 Interface de Gestão de Pessoas
da Unidade

Confere  o  Formulário  e  a  documentação  comprobatória  e  encaminha  à
PROGEPE;

3 Secretaria/PROGEPE Procede  com  a  abertura  do  processo  e  encaminha  à  Diiisão  de
Acompanhamento Funcional e Afastamentos (DAFA);

4 DAFA/PROGEPE Analisa o Processo, emite despacho e minuta de Portaria;

5 Pró-Reitor de Gestão de Pessoas Assina Portaria e encaminha para a DAFA;

6 DAFA/PROGEPE Registra o nº da Portaria e inclui a Progressão nos Sistemas SIAPE e SIE e
encaminha processo para a Diiisão de Concessão de Pagamentos (DCP);

7 DCP/ PROGEPE Inclui na folha de pagamento e encaminha processo para arquiiamento;

8 PROGEPE/Secretaria Arquiia o Processo.
Fonte:  Adaptado de htp://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/progesp/files/2018/04/procedimentos-progressao-por-
capacitacao.pdf

Os processos de Progressão por Capacitação Profissional dos TAEs, arquiiados na PROGEPE,

são instruídos com toda a documentação produzida no fuxo do processo de progressão, desde o

formulário “Solicitação de Progressão por Capacitação” aos cálculos dos ialores para pagamento da

progressão.

➢ Progressão por Mérito Profissional dos TAEs 

Não há abertura de processo administratio para a concessão de progressão por mérito

profissional  de  TAE,  pois  é  realizada  automatcamente,  atraiés  da  ierificação,  pela  Diiisão  de

Acompanhamento Funcional e Afastamentos (DAFA/PROGEPE), dos seguintes requisitos básicos:

1. Cumprimento do período de 18 meses de efetio exercício no cargo, estabelecido como

interstcio mínimo;

2. Obtenção de resultado positio no processo de aialiação de desempenho.

3.1.2.2. Docentes

➢ Progressão e Promoção nas classes A, B e C da Carreira do Magistério Superior

De acordo com o Manual do Seriidor da UNIPAMPA, o fuxo do processo para progressão e

promoção nas Classes A, B e C da Carreira do Magistério Superior ocorre conforme Quadro 3:
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Quadro 3: Fluxo do processo de progressão e promoção nas Classes A, B e C
Passo Setor Procedimento

1 Seriidor solicitante

Preenche formulário “Solicitação de Promoção e Progressão Docente Classe A, B e C” e
a Tabela de Pontuação e anexa a seguinte documentação:
a) Comproiação das atiidades preenchidas na Tabela de Pontuação;
b) Aialiação discente;
c) Autoaialiação e Aialiação da Chefia Imediata;
Entrega os documentos acima ao Interface de Gestão de Pessoas;

2 Interface de Gestão de
Pessoas da Unidade Recebe, confere e encaminha a solicitação à Comissão Examinadora Local;

3 Comissão Examinadora
Local

Emite recibo de entrega de documentação, analisa a solicitação, confere pontuação e
documentos  comprobatórios,  emite  parecer  e  entrega  ao  Interface  de  Gestão  de
Pessoas;

4 Interface de Gestão de
Pessoas da Unidade

Entrega ao seriidor  solicitante o recibo de entrega de documentação emitdo pela
Comissão Examinadora Local e encaminha o restante da documentação e o Parecer à
DAFA;

5 DAFA/PROGEPE Recebe  documentação  e  encaminha  à  Secretaria  da  PROGEPE  para  abertura  de
processo;

6 Secretaria/PROGEPE Abre o processo e encaminha à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD);

7 CPPD Analisa a solicitação e emite parecer conclusiio;

8 DAFA/PROGEPE Emite despacho e minuta de Portaria;

9 Pró-Reitor  de  Gestão
de Pessoas Assina Portaria e encaminha para a DAFA;

10 DAFA/PROGEPE Registra  o  nº  da  Portaria,  inclui  a  Promoção/Progressão  no  Sistema  e  encaminha
processo para a Diiisão de Concessão de Pagamentos (DCP);

11 DCP/PROGEPE Inclui na Folha de Pagamento e encaminha processo para arquiiamento;

12 Secretaria/PROGEPE Arquiia o Processo.
Fonte: Adaptado de htp://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/progesp/files/2010/08/procedimento-res--80.pdf

➢ Progressão e Promoção na Classe D da Carreira do Magistério Superior

De acordo com o Manual do Seriidor da UNIPAMPA, o fuxo do processo para progressão e

promoção na classe D da Carreira do Magistério Superior ocorre conforme Quadro 4:

Quadro 4: Fluxo do processo de progressão e promoção na Classe D
Passo Setor Procedimento

1 Seriidor solicitante

Preenche formulário “Solicitação de Promoção e Progressão na Classe de Professor
Associado” e a Tabela de Pontuação e anexa a seguinte documentação:
a)  Cópia  do  Diploma  de  Doutor,  autentcado  em  cartório  ou  administratiamente
(somente para Promoção);
b) Comproiação das atiidades preenchidas na Tabela de Pontuação;
Entrega os documentos acima ao Interface de Gestão de Pessoas;

2 Interface de Gestão de
Pessoas da Unidade Recebe, confere e encaminha a solicitação à Comissão Examinadora Local;

3 Comissão Examinadora Emite recibo de entrega de documentação, analisa a solicitação, confere pontuação e
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Passo Setor Procedimento

Local documentos  comprobatórios,  emite  parecer  e  entrega  ao  Interface  de  Gestão  de
Pessoas;

4 Interface de Gestão de
Pessoas da Unidade

Entrega ao seriidor  solicitante o recibo de entrega de documentação emitdo pela
Comissão Examinadora Local e encaminha o restante da documentação e o Parecer à
DAFA;

5 DAFA/PROGEPE Recebe  documentação  e  encaminha  à  Secretaria  da  PROGEPE  para  abertura  de
processo;

6 Secretaria/PROGEPE Abre o processo e encaminha à CPPD

7 CPPD Analisa a solicitação e emite parecer conclusiio;

8 DAFA/PROGEPE Emite despacho e minuta de Portaria;

9 Pró-Reitor Assina Portaria e encaminha para a DAFA;

10 DAFA/PROGEPE Registra  o  nº  da  Portaria,  inclui  a  Promoção/Progressão  no  Sistema  e  encaminha
processo para a DCP;

11 DCP/PROGEPE Inclui na Folha de Pagamento e encaminha processo para arquiiamento;

12 Secretaria/PROGEPE Arquiia o Processo.
Fonte:  Adaptado  de  htp://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/progesp/files/2018/02/promocao-e-progressao-na-
classe-d-2018.pdf

➢ Aceleração da Promoção

De acordo com o Manual do Seriidor da UNIPAMPA, o fuxo do processo para aceleração da

promoção ocorre conforme Quadro 5:

Quadro 5: Fluxo do processo de progressão e promoção na Classe D
Passo Setor Procedimento

1 Seriidor solicitante
Preenche formulário “Solicitação de Aceleração da Promoção”, anexa cópia do Diploma
do Curso, autentcado em cartório ou administratiamente, e entrega a documentação
ao Interface de Gestão de Pessoas;

2 Interface de Gestão de
Pessoas da Unidade Recebe, confere e encaminha a solicitação à DAFA

3 DAFA/PROGEPE Recebe documentação e encaminha à Secretaria da PROGEPE;

4 Secretaria/PROGEPE Procede com a abertura do processo e encaminha à CPPD;

7 CPPD Analisa a solicitação e emite despacho;

8 DAFA/PROGEPE Emite minuta de Portaria;

9 Pró-Reitor  de  Gestão
de Pessoas Assina a Portaria;

10 DAFA/PROGEPE Registra o nº da Portaria e inclui a formação e o noio posicionamento no Sistema;

11 DCP/PROGEPE Inclui na Folha de Pagamento e encaminha processo para arquiiamento;

12 Secretaria/PROGEPE Arquiia o Processo.
Fonte:  Adaptado  de  htp://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/progesp/files/2018/02/instrucoes-aceleracao-da-
promocao-2018.pdf
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Ressalta-se que, ao contrário do que ocorre nas Progressões por Capacitação Profissional

dos TAEs, os processos de Progressão/Promoção dos docentes, arquiiados na PROGEPE, não são

instruídos  com  toda  a  documentação  produzida  no  fuxo  do  processo.  Os  documentos

comprobatórios das atiidades preenchidas na Tabela de Pontuação e a cópia do recibo de entrega

de documentação ficam arquiiados nos Campus.

3.2. Planos de Proiidências de auditorias anteriores

Não há Planos de Proiidências pendentes de atendimento referentes a auditorias anteriores

em progressões e promoções.

4. METODOLOGIA

A metodologia utlizada nesse trabalho é apresentada atraiés da descrição dos critérios de

análise; das técnicas de auditoria; da definição da amostra; do iolume de recursos auditados; e da

equipe de trabalho.

Para embasar as respostas às questões de auditoria, foram eniiadas 15 (quinze) Solicitações

de Auditoria, conforme Quadro 6:

Quadro 6: Solicitações de Auditoria eniiadas

Nº SA Destnatário Data de
eniio Prazo Data de recebimento de

resposta

08/2018 Coordenadoria de Gestão de Carreiras –
PROGEPE 28/05/18 06/06/18  (prorrogado

até 13/06/18) 13/06/18 e 20/06/18

21/2018 Coordenadoria de Gestão de Carreiras –
PROGEPE 20/06/18 27/06/18 02/07/18

22/2018 Campus São Gabriel 25/06/18 02/07/18 26/06/18

23/2018 Campus Santana do Liiramento 25/06/18 02/07/18  (prorrogado
até 10/07/18) 05/07/18 e 

24/2018 Campus Itaqui 25/06/18 02/07/18 27/06/18

25/2018 Campus Alegrete 25/06/18 02/07/18  (prorrogado
até 11/07/18) 09/07/18

26/2018 Campus Bagé 25/06/18 02/07/18 25/06/18

27/2018 Campus Caçapaia do Sul 25/06/18 02/07/18 29/06/18  (por  malote)
e 30/06/18

28/2018 Campus Dom Pedrito 25/06/18 02/07/18 26/06/18 

29/2018 Campus São Borja 25/06/18 02/07/18 29/06/18 (por malote)
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Nº SA Destnatário Data de
eniio Prazo Data de recebimento de

resposta

30/2018 Campus Jaguarão 25/06/18 02/07/18 12/07/18

31/2018 Campus Uruguaiana 25/06/18 02/07/18 26/06/18

32/2018 Campus Dom Pedrito 09/07/18 16/07/18 09/07/18

36/2018 Coordenadoria de Gestão de Carreiras –
PROGEPE 17/07/18 24/07/18  (prorrogado

até 03/08/18) 30/07/18

37/2018 Coordenadoria de Gestão de Carreiras –
PROGEPE 19/07/18 26/07/18 26/07/18

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

4.1. Critérios de análise

Os  critérios  utlizados  foram  normas,  orientações  e  regulamentos  internos,  legislação

aplicáiel e manuais de órgãos superiores, dentre os quais, destacam-se:

• Lei nº 12.772/2012: Estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal;

• Lei nº 11.091/2005: Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administratios em Educação, no

âmbito das Insttuições Federais de Ensino iinculadas ao MEC;

• Decreto nº 5.824/2006: Procedimentos para a concessão do Incentio à Qualificação e para

a  efetiação  do  enquadramento  por  níiel  de  capacitação  dos  seriidores  integrantes  do

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administratios em Educação, insttuído pela Lei no

11.091/2005;

• Portaria  MEC  nº  554/2013:  Aialiação  de  desempenho  para  fins  de  progressão  e  de

promoção dos seriidores pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal

das Insttuições Federais de Ensino iinculadas ao MEC;

• Portaria  MEC nº  09/2006:  Define os cursos de capacitação que não sejam de educação

formal;

• Portaria UNIPAMPA nº 373/2009: Estatuto da UNIPAMPA;

• Resolução CONSUNI nº 05/2010: Regimento Geral da UNIPAMPA;

• Resolução CONSUNI nº 71/2014: Plano de Desenioliimento Insttucional – PDI (2014-2018);

• Resolução  CONSUNI  nº  23/2010:  Plano  de  Desenioliimento  de  Pessoal  para  os  cargos

integrantes  da  carreira  do  magistério  público  superior  e  para  os  ocupantes  de  cargos

técnico-administratios em educação;
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• Resolução CONSUNI nº 24/2010: Programa de Capacitação dos Integrantes da Carreira do

Magistério Público Superior e do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administratios em

Educação;

• Portaria UNIPAMPA nº 1.695/2016: Estrutura organizacional da UNIPAMPA;

• Portaria UNIPAMPA nº 1.696/2016: Organograma da UNIPAMPA;

• Resolução  CONSUNI  nº  80/2014:  Programa  de  Aialiação  de  Desempenho  para  fins  de

desenioliimento na carreira dos professores;

• Resolução CONSUNI nº 75/2014: Promoção funcional para a classe de Professor Associado e

progressão funcional na classe de Professor Associado;

• Resolução CONSUNI nº 74/2014: Implantação da Comissão Permanente de Pessoal Docente

– CPPD;

• Resolução CONSUNI nº 103/2015: Regimento Interno da CPPD;

• Portaria  UNIPAMPA nº 207/2013:  Progressão por Capacitação Profissional  dos seriidores

Técnico-administratios em Educação;

• Memorando Circular PROGEPE nº 02/2017: Obrigatoriedade de Apresentação do Diploma

de Conclusão de Curso para pagamento de Retribuição por Titulação – RT, Aceleração da

Promoção, Alteração de RT, Incentio à Qualificação e ingresso na carreira de Professor do

Magistério Superior, Professor do Magistério Superior Substtuto e Técnico-Administratio

em Educação;

• Memorando Circular CPPD nº 02/2017: Orientações às Comissões Examinadoras Locais para

fins de Progressão/Promoção Docente;

• Nota Técnica CPPD nº 05/2014: Operacionalização das disposições transitórias da Resolução

CONSUNI nº 80/2014;

• Nota Técnica CPPD nº 04/2014: Documentos Comprobatórios do Programa de Aialiação de

Desempenho Docente;

• Nota  Técnica  CPPD  nº  02/2014:  Informações  necessárias  na  declaração  ou  atestado  de

comproiação de ttulação,  quando não houier o diploma, nas  solicitações de promoção

docente e alteração de Retribuição por Titulação.
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4.2. Técnicas de auditoria

Foram utlizadas as seguintes técnicas de auditoria:

• Análise documental dos processos de progressões e promoções de seriidores definidos na

amostra,  com utlização de checklists,  elaborados com base na legislação  aplicáiel  e  no

Manual do Seriidor da UNIPAMPA;

• Indagação  escrita,  atraiés  de  Solicitações  de  Auditoria,  para  subsidiar  a  aialiação  dos

controles internos da Coordenadoria de Gestão de Carreiras.

4.3. Definição da Amostra

Para subsidiar a definição da amostra, foi eniiada à Coordenadoria de Gestão de Carreiras a

Solicitação  de  Auditoria  nº  08/2018,  solicitando  a  relação  das  Promoções  e  Progressões  dos

seriidores, TAEs e Docentes, ocorridas no ano de 2017, contendo nome, SIAPE, cargo, Unidade de

lotação e data em que ocorreu o interstcio.

A partr da resposta à Solicitação de Auditoria, definiu-se uma amostra não estatstca de

progressões e promoções a serem analisadas, com base no conhecimento e experiência da equipe

de auditoria e tendo como critério a seleção casual de seriidores docentes e TAEs dos 10 Campi e

da Reitoria. Assim, foram selecionados 43 seriidores para análise documental de suas promoções

ou progressões, sendo 21 docentes e 22 TAEs.

Os 43 seriidores selecionados, identficados por suas respectias matrículas SIAPE, constam

do Quadro 7:

Quadro 7: Amostra
PROGRESSÃO POR MÉRITO – TAE

Nº SIAPE Cargo Unidade Processo

1 1859638 Técnico em Eletrônica Alegrete -

2 1331340 Fisioterapeuta Uruguaiana -

3 1569400 Analista de Tecnologia da Informação Dom Pedrito -

4 1567893 Técnico em Contabilidade São Borja -

5 2153413 Assistente em Administração Reitoria -

6 1858216 Técnico de Tecnologia da Informação Itaqui -

7 1433916 Músico Bagé -

8 1883920 Bibliotecário – Documentalista Santana do Liiramento -
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9 1883916 Técnico de Laboratório Área São Gabriel -

10 1797893 Pedagogo – Área Jaguarão -

11 1761156 Secretário Executio Caçapaia do Sul -

PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO – TAE

Nº SIAPE Cargo Unidade Processo

12 1646935 Analista em TI Alegrete 23100.003569/2017-51

13 2107332 Zootecnista Uruguaiana 23100.000293/2017-59

14 2162842 Assistente em Administração Jaguarão 23100.003379/2017-33

15 2264419 Técnico em TI São Gabriel 23100.001509/2017-01

16 1551018 Técnico de Laboratório/Área: Física Bagé 23100.002425/2017-87

17 1996945 Técnico em Radiologia Reitoria 23100.002888/2017-49

18 2056039 Tradutor Interprete de Linguagem de Sinais Santana do Liiramento 23100.003521/2017-42

19 2248637 Operador de Câmera de Cinema e TV São Borja 23100.002027/2017-61

20 1570279 Administrador Caçapaia do Sul 23100.002153/2017-15

21 2171225 Engenheiro Agrônomo Dom Pedrito 23100.002887/2017-02

22 2295504 Nutricionista – Habilitação Itaqui 23100.002151/2017-26

PROMOÇÕES E PROGRESSÕES – DOCENTE

Nº SIAPE Cargo Unidade Processo

23 2209853 Professor do Magistério Superior São Gabriel 23100.000831/2017-13

24 1141782 Professor do Magistério Superior Santana do Liiramento 23100.003693/2016-35

25 1583912 Professor do Magistério Superior Itaqui 23100.002509/2017-11

26 2199720 Professor do Magistério Superior Alegrete 23100.000825/2017-58

27 1570942 Professor do Magistério Superior Alegrete 23100.001597/2017-33

28 2184252 Professor do Magistério Superior Caçapaia do Sul 23100.001794/2017-52

29 1736313 Professor do Magistério Superior Santana do Liiramento 23100.002672/2017-83

30 1861914 Professor do Magistério Superior Dom Pedrito 23100.003701/2016-43

31 1982713 Professor do Magistério Superior Itaqui 23100.002087/2017-83

32 1736350 Professor do Magistério Superior São Borja 23100.002514/2017-23

33 1898527 Professor do Magistério Superior Jaguarão 23100.003278/2017-62

34 1693347 Professor do Magistério Superior Uruguaiana 23100.001274/2017-40

35 1555854 Professor do Magistério Superior Jaguarão 23100.001625/2017-12

36 1211806 Professor do Magistério Superior Caçapaia do Sul 23100.001317/2017-97

37 2188365 Professor do Magistério Superior Bagé 23100.001145/2017-51

38 1996683 Professor do Magistério Superior São Borja 23100.003538/2017-08

39 1571162 Professor do Magistério Superior Dom Pedrito 23100.001629/2017-09

40 1418553 Professor do Magistério Superior São Gabriel 23100.001601/2017-63

41 1582810 Professor do Magistério Superior Uruguaiana 23100.003504/2017-13
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ACELERAÇÃO DE PROMOÇÃO

Nº SIAPE Cargo Unidade Processo

42 2151723 Professor do Magistério Superior Itaqui 23100.001443/2017-41

43 2124378 Professor do Magistério Superior Uruguaiana 23100.001793/2017-16
Fonte: Elaborado pela AUDIN.

4.4. Volume de recursos auditados

Não se aplica.

4.5. Equipe de trabalho

A equipe de trabalho foi composta pelas seriidoras relacionadas no Quadro 8:

Quadro 8: Equipe de trabalho

Nome Cargo Atiidade na Auditoria 

Cândida Dutra Garcia Cougo Auditora Auditora

Gabriela Giacomini de Macedo Auditora Coordenadora da AUDIN

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

5. AVALIAÇÃO DE RISCOS

A aialiação de riscos refere-se à  identficação e à  análise,  pela  própria  gestão,  daquelas

ameaças que possam impactar de forma releiante o alcance dos seus objetios predeterminados.

No  processo  de  elaboração  do  PAINT  2018,  foi  realizada  reunião  com  os  gestores  da

PROGEPE  e  da  Coordenadoria  de  Gestão  de  Carreiras,  para  analisar  os  principais  processos

executados e, assim, identficar e aialiar eientos de risco relacionados, o que resultou na matriz

apresentada no Quadro 9:

Quadro 9: Matriz de riscos do macroprocesso

Área Macroprocesso Objetio Eiento P C Níiel de
Risco

Coordenadoria
de  Gestão  de
Carreiras

Progressões  e
Promoções

Realizar  as
progressões  e
promoções  da
carreira docente.

Mudanças na legislação. 3 4 12

Progressões indeiidas ou intempestias. 3 4 12

Erros  nos  procedimentos  da CPPD,  por
falta de estrutura adequada. 5 8 40

Fonte: Elaborado pela AUDIN em reunião com a Coordenadoria de Gestão de Carreiras/PROGEPE.
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A  classificação  do  níiel  de  risco  do  macroprocesso  ocorreu  conforme  estabelecido  no

Quadro 10:

Quadro 10: Níieis de risco dos macroprocessos

Nº Níiel

32 a 80 Risco altssimo ou crítco

12 a 24 Risco alto

05 a 10 Risco médio

01 a 04 Risco baixo

Fonte: PAINT 2018.

Obseria-se, nos Quadros 9 e 10, que foram identficados 3 eientos de riscos relacionados ao

macroprocesso de progressões e promoções, entre os quais, 2 foram aialiados como de níiel alto e

1 como de níiel altssimo ou crítco. 

Os  eientos  de  risco  identficados  e  aialiados  tieram  releiância  na  condução  dessa

auditoria, que buscou ierificar os controles relacionados a eles.

6. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

A aialiação dos controles internos compreendeu duas aialiações comparadas: a aialiação do

grau de risco pelo gestor, utlizada na elaboração do PAINT 2018, e a aialiação na iisão da AUDIN, a

partr do Questonário de Aialiação de Controles Internos (QACI).

A aialiação do grau de risco pelo gestor, utlizada para elaboração do PAINT 2018, deu-se da

seguinte forma:

1. Análise da estrutura organizacional da Insttuição;

2. Identficação das áreas estratégicas, tátcas e operacionais e respectios gestores;

3. Encaminhamento do Questonário de Aialiação do Grau de Riscos pelo Gestor aos gestores

identficados;

4. Recebimento das respostas e cálculo do Grau de Risco do Gestor.

O Grau de Risco do Gestor calculado para a Coordenadoria de Gestão de Carreiras foi de

34,10%, o que corresponde ao níiel de risco médio, conforme Quadros 11 e 12:
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Quadro 11: Grau de Risco do Gestor
GESTOR AVALIAÇÃO

Estratégico 35,63%

Tátco 48,28%

Operacional 18,39%

GRAU DE RISCO DO GESTOR 34,10%

Fonte: Adaptado do PAINT 2018.

Quadro 12: Níieis de risco das áreas

% Níiel

75,01% a 100% Risco altssimo ou crítco

50,01% a 75% Risco alto

25,01% a 50% Risco médio

0% a 25% Risco baixo

Fonte: PAINT 2018.

A aialiação dos controles internos da Coordenadoria de Gestão de Carreiras, na iisão da

AUDIN, deu-se da seguinte forma:

1. Elaboração  de  Questonário  de  Aialiação  de  Controles  Internos,  considerando  as

partcularidades do objeto auditado;

2. Preenchimento do QACI, na iisão da AUDIN, a partr das eiidências colhidas ao longo do

trabalho de auditoria;

3. Cálculo do percentual de níiel de controle, conforme metodologia constante do Anexo II

deste Relatório.

Os dados obtdos a partr da aialiação dos controles internos, na iisão da AUDIN, permitram

aialiar que o níiel de controle da Coordenadoria de Gestão de Carreiras é médio (51,39%).

No Quadro 13, encontra-se sintetzada a aialiação dos controles internos, com base nos

cinco componentes integrados do COSO:

Quadro 13: Aialiação dos Controles Internos
COMPONENTE SÍNTESE DA AVALIAÇÃO

Ambiente de Controle • A  Coordenadoria  de  Gestão  de  Carreiras  não  dispõe  de  estrutura  fsica  e  de  pessoal
suficiente para a realização dos trabalhos sob sua responsabilidade;
• Os recursos tecnológicos disponibilizados à Coordenadoria de Gestão de Carreiras não são
adequados e suficientes para as suas necessidades;
• Não há regimento interno que defina as responsabilidades/atribuições do pessoal do setor;
• Os  seriidores  da  Coordenadoria  de  Gestão  de  Carreiras  não  são  frequente  e
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COMPONENTE SÍNTESE DA AVALIAÇÃO

adequadamente capacitados para executarem papéis do setor;
• A Coordenadoria de Gestão de Carreiras não dispõe de Planejamento Estratégico formal e
metodologicamente elaborado, mas o setor conhece a necessidade e está proiidenciando a
elaboração;
• Os seriidores da Coordenadoria de Gestão de Carreiras não possuem plano de capacitação
com base em leiantamento das necessidades do setor, mas está em fase de elaboração;
• Nos últmos 3 anos foi identficado indício de desiio disciplinar de seriidores do setor na
condução de suas atribuições, mas todos foram deiidamente apurados pelo setor específico
que apura os eientuais indícios;
• A  execução  das  principais  atiidades  enioliidas  na  realização  do  objeto  auditado  está
apoiada por polítcas e procedimentos.

Aialiação de Riscos

• A Coordenadoria  de  Gestão de Carreiras  compreende a  aialiação de riscos  relatias  ao
setor, mas não há leiantamento para adotar as medidas cabíieis;
• Os principais  riscos não foram identficados e aialiados com metodologia aceitáiel,  mas
está em fase de leiantamento;
• A Coordenadoria de Gestão de Carreiras possui metas específicas relacionadas ao PDI e os
indicadores são utlizados para aprimoramento das atiidades.

Atiidades de Controle

• Não  há  atiidades  de  controle  definidas  com  base  nos  riscos  identficados  e  aialiados
metodologicamente;
• A  Coordenadoria  de  Gestão  de  Carreiras,  as  Comissões  Examinadoras  Locais  e  a  CPPD
dispõem de formulários  padronizados  a  serem utlizados  nos  processos  de  progressões  e
promoções, mas necessitam de aprimoramento ou não são utlizados;
• O setor dispõe de controle eletrônico ou manual de todos os processos de progressão e
promoção e está deiidamente atualizado;
• Em todos os processos de progressão e promoção há designação formal dos membros que
analisam e aialiam a documentação submetda.

Informação e
Comunicação

• A Coordenadoria de Gestão de Carreiras não dá transparência aos processos sob sua gestão
em  portais  oficiais  na  internet,  pois  não  identfica  necessidade  de  dar  publicidade  aos
processos, iisto que todos os procedimentos são publicizados;
• A Coordenadoria de Gestão de Carreiras publica, amplamente e de acordo com as normas
preiistas, as portarias e atos afins relatios aos processos do objeto auditado;
• A Coordenadoria de Gestão de Carreiras gera relatórios contendo informações gerenciais
releiantes, que demonstrem realizações ou necessidades do setor, conforme resposta à SA nº
21/2018:  Relatório  de  Atiidades:  Concursos  Públicos,  Processos  Seletios  Simplificados  e
Pagamento  da  Gratficação  por  Encargo  de  Curso  ou  Concurso;  Relatórios  de  Ações
Afirmatias – Lei 12.990/2014; e Relatório Aialiação de Desempenho – Eixo II – Aialiação para
Desenioliimento.

Atiidades de
Monitoramento

• A Coordenadoria  de  Gestão  de Carreiras  não registra  os  principais  erros  incorridos  nos
processos de trabalho para buscar soluções com iistas a aprimorar esses processos;
• A Coordenadoria de Gestão de Carreiras dispõe de controle do tempo médio de cada etapa
dos processos de sua responsabilidade, assim como os obstáculos que possam impactar seu
andamento regular, mas há necessidade de aprimoramentos;
• A Coordenadoria de Gestão de Carreiras monitora eientualmente suas metas específicas
relacionadas ao PDI ou há necessidade de aprimoramento no monitoramento.

Fonte: Elaborado pela AUDIN.
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7. CONSTATAÇÕES 

A partr das análises realizadas, constatou-se: 1. Inadequação da estrutura organizacional e

operacional  da  Coordenadoria  de  Gestão  de  Carreiras;  2.  Falhas  formais  nos  processos  de

progressão e promoção; 3. Inobseriância de prazo legal para emissão do Parecer Conclusiio pela

Comissão Examinadora; e 4. Fragilidade no arquiiamento de documentação referente a progressão

e promoção de seriidores docentes.

Nos itens seguintes são apresentadas as partcularidades de cada constatação.

7.1. Constatação 1: Inadequação da estrutura organizacional e operacional da Coordenadoria

de Gestão de Carreiras

Com base nas respostas  da Coordenadoria  de Gestão de Carreiras aos questonamentos

feitos pela AUDIN atraiés de Solicitações de Auditoria, foram relatadas inadequações na estrutura

organizacional e operacional  do setor,  as quais podem afetar diretamente o funcionamento dos

controles internos:

• Indisponibilidade de infraestrutura fsica, de pessoal e de recursos tecnológicos adequados e

suficientes à disposição da Coordenadoria de Gestão de Carreiras;

• Ausência de Regimento Interno que defina as responsabilidades e atribuições do pessoal do

setor; e

• Ausência de capacitação frequente e adequada aos seriidores da Coordenadoria de Gestão

de Carreiras.

Tais  deficiências  podem  acarretar  o  não  atngimento  de  objetios  pelos  quais  a

Coordenadoria  de  Gestão  de  Carreiras  é  responsáiel,  como,  por  exemplo,  metas  do  PDI

relacionadas à área.

Na iisão da AUDIN, a definição formal das responsabilidades e atribuições do pessoal do

setor  é  quesito  fundamental  para  a  implementação  dos  demais  itens,  iisto  que essa  definição

seriirá  de  suporte  para  solicitação  de  infraestrutura  adequada  ao  iolume  de  trabalho  e  de

capacitação ioltada às atiidades desempenhadas pelos seriidores.

7.1.1. Causas

Não identficadas.
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7.1.2. Consequências

• Fragilidades nos controles internos.

7.1.3. Critério

• Resolução CONSUNI nº 5/2010 – Regimento Geral da Uniiersidade.

7.1.4. Eiidências

• Aialiação dos Controles Internos da Coordenadoria de Gestão de Carreiras;

• Resposta às Solicitações de Auditoria nº 21/2018 e 36/2018.

7.1.5. Análise do gestor

A análise do gestor foi estruturada nos seguintes itens: manifestação sobre a constatação;

manifestação de concordância em implementar as recomendações; manifestação dos motios para

não implementar as recomendações, se for o caso; e manifestação de alternatias para solucionar a

constatação apresentada. Além disso, com iistas à busca conjunta de soluções e consolidação das

recomendações, realizou-se reunião, no dia 02 de outubro de 2018, entre a equipe da AUDIN e o

Pró-Reitor  da  PROGEPE,  a  Coordenadora  de  Gestão  de  Carreiras  e  a  Chefe  da  Diiisão  de

Acompanhamento Funcional e Afastamentos, conforme registrado nos papéis de trabalho.

7.1.5.1. Manifestação sobre a constatação

As constatações referentes a indisponibilidade de infraestrutura fsica e de pessoal adequado

e sufciente à disposiçoo da Coordenadoria de Gestoo de Carreiras  foi  pauta de reunioo com a

gestoo superior da Universidade, em que foi identfcado que o problema que envolve a falta de PPCI

do prédio e a necessidade de retrada dos servidores do prédio impede a reposiçoo adequada da

força  de  trabalho.  No  entanto,  a  gestoo  superior  está  mobilizada  para  encontrar  um  prédio

adequado o que permitrá a acomodaçoo dos servidores e a reposiçoo da força de trabalho. Quanto

aos recursos tecnológicos somente após a adequaçoo no novo prédio poderemos envidar esforços

para  aquisiçoo  dos  recursos  tecnológicos  sufcientes  para  as  atvidades  que  precisam  ser

desempenhadas.  A  ausência  de regimento interno deve-se ao fato  de que entende-se que será

prudente aguardar a elaboraçoo do regimento interno da Reitoria, no qual deverá estar incluída a

Pró-Reitoria  de  Gestoo  de  Pessoas  e  assim  realizar  o  regimento  com  as  atribuições  e

responsabilidades da Coordenadoria de Gestoo de Carreiras.
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Quanto a ausência de capacitaçoo frequente e adequada aos servidores da Coordenadoria

de Gestoo de Carreiras, o Plano de Capacitaçoo que está em elaboraçoo será insttuído e servirá

como instrumento de solicitaçoo de recursos para implementaçoo.

7.1.5.2. Manifestação de concordância em implementar as recomendações

Manifestamos concordância com as recomendações apresentadas e comprometemo-nos em

envidar  esforços  para  implementá-las,  considerando  que  a  implementaçoo  somente  poderá  ser

realizada com o apoio da gestoo superior da Universidade.

7.1.5.3. Manifestação dos motios para não implementar as recomendações

-

7.1.5.4. Manifestação de alternatias para solucionar a constatação apresentada

A elaboraçoo do regimento interno da Coordenadoria de Gestoo de Carreiras está interligada

com o regimento interno das  estruturas hierarquicamente superiores,  portanto,  a  sensibilizaçoo

para a elaboraçoo do regimento interno da Reitoria com as atribuições e responsabilidades de cada

Pró-reitoria será fundamental.

7.1.6. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e da reunião ocorrida em 02/10/2018, foram feitos

os seguintes encaminhamentos com relação às recomendações sugeridas no Relatório Preliminar:

• Recomendação  nº  1:  “Recomenda-se  elaborar  e  insttuir  Regimento  Interno  da

Coordenadoria  de Gestão de  Carreiras  que defina as  responsabilidades e  atribuições  do

pessoal do setor”.

Houie  o  entendimento  de  que  o  instrumento  a  ser  utlizado  para  definição  das

responsabilidades  e  atribuições  do  pessoal  do  setor  deie  ser  decisão  do  gestor,  não  sendo

obrigatório ser por meio de Regimento Interno. Sendo assim, a redação dessa recomendação foi

modificada, conforme item 7.1.7 deste Relatório.

A respeito da necessidade de elaboração do Regimento da Reitoria, contendo as atribuições

e responsabilidades de cada Pró-Reitoria, manifestada pelo gestor, salienta-se que já foi objeto de

recomendação  da  AUDIN,  no  Relatório  de  Auditoria  nº  03/2017  –  Estágio  de  Capacidade  dos

Mecanismos de Goiernança da UNIPAMPA, nos seguintes termos: “(1) Elaborar os regimentos da

Reitoria e das Pró-Reitorias, contendo, no mínimo: (a) característcas e competências desejáieis ou
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necessárias a Pró-Reitores e seus adjuntos; (b) papéis e responsabilidades dos Pró-Reitores e seus

adjuntos; (c) critérios e processo de seleção dos gestores; (d) diretrizes e limites para delegação de

competências”. A recomendação foi destnada ao Gabinete da Reitoria e encontra-se com status

pendente de atendimento.

• Recomendação  nº  2:  “Recomenda-se  aialiar  a  conieniência  e  iiabilidade  de  elaborar

relatório  destnado  à  Alta  Administração  da  UNIPAMPA,  fornecendo  informações  que

demonstrem  as  necessidades  de  adequação  na  infraestrutura  fsica,  de  pessoal  e  de

recursos tecnológicos da Coordenadoria de Gestão de Carreiras”.

Essa recomendação foi retrada do Relatório Final, iisto que o gestor da PROGEPE informou

que a gestão superior da Uniiersidade já tem conhecimento das necessidades de adequação e está

mobilizada para sanar os problemas apontados.

• Recomendação nº 3: “Recomenda-se insttuir e implementar o Plano de Capacitação dos

seriidores da Coordenadoria de Gestão de Carreiras em elaboração”.

Essa recomendação foi aceita pelos gestores e foi mantda no Relatório Final.

7.1.7. Recomendações

À Coordenadoria de Gestão de Carreiras:

1.  Recomenda-se  definir  formalmente  as  responsabilidades  e  atribuições  do  pessoal  da

Coordenadoria de Gestão de Carreiras;

2.  Recomenda-se  insttuir  e  implementar  o  Plano  de  Capacitação  dos  seriidores  da

Coordenadoria de Gestão de Carreiras.

7.2. Constatação 2: Falhas formais nos processos de progressão e promoção

A  partr  da  análise  da  documentação  referente  às  progressões  e  promoções  dos  43

seriidores selecionadas na amostra, atraiés da utlização de checklists, foram identficadas falhas

formais,  relatadas  a  seguir.  Para  cada  constatação  de  falha  formal,  foram  leiantadas  possíieis

causas, com base na obseriação do fuxo dos processos e na aialiação dos controles internos.

22



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

➢ Falhas formais nos processos de progressão por capacitação de TAEs

A aplicação de checklist nos processos de progressão por capacitação, referentes aos 11 TAEs

selecionados  na  amostra,  permitu  identficar  existência  de  6  falhas  formais  em  pastas  de  10

seriidores, conforme demonstrado no Quadro 14:

Quadro 14: Falhas formais nos processos de progressão por capacitação de TAEs
Nº Constatação SIAPE Processo Possíieis causas

1

Foram  anexados  certficados  de
cursos  que  não  constam  do
formulário  “Solicitação  de
Progressão por Capacitação”.

2248637 23100.002027/2017-61

• Preenchimento  incorreto  de
formulários;
• Falhas  nas  rotnas  de  ierificação  do
preenchimento  de  formulários  e  da
documentação pelo Interface de Gestão
de Pessoas.

2

Seriidor  não  informou  se  desejaia
somar a carga horária excedente da
progressão  anterior  no  formulário
“Solicitação  de  Progressão  por
Capacitação”

2248637 23100.002027/2017-61

• Preenchimento  incorreto  de
formulários;
• Falhas  nas  rotnas  de  ierificação  do
preenchimento  de  formulários  e  da
documentação pelo Interface de Gestão
de Pessoas.

3 Rasura no formulário “Solicitação de
Progressão por Capacitação”. 1570279 23100.002153/2017-15 • Preenchimento  incorreto  de

formulários.

4 Certficados  de  conclusão  de  curso
não autentcados.

1646935 23100.003569/2017-51

• Inobseriância,  por parte do seriidor
solicitante, aos procedimentos contdos
no Manual do Seriidor;
• Falhas  nas  rotnas  de  ierificação  do
preenchimento  de  formulários  e  da
documentação pelo Interface de Gestão
de Pessoas.

1551018 23100.002425/2017-87

1996945 23100.002888/2017-49

1570279 23100.002153/2017-15

2107332 23100.000293/2017-59

2162842 23100.003379/2017-33

2264419 23100.001509/2017-01

2248637 23100.002027/2017-61

2171225 23100.002887/2017-02

2295504 23100.002151/2017-26

5

Ausência  de  comproiação  ou  de
parecer  da  DAFA/PROGEPE
atestando  que  foram  considerados
apenas  os  certficados  juntados  ao
últmo processo de progressão.

2171225 23100.002887/2017-02 • Falhas  na padronização de instrução
dos processos.

6
Ausência  do  demonstratio  de
afastamentos  e  licenças  do
SIAPENet.

2107332 23100.000293/2017-59

• Falhas  na padronização de instrução
dos processos.

2264419 23100.001509/2017-01

2248637 23100.002027/2017-61

2171225 23100.002887/2017-02
Fonte: Elaborado pela AUDIN.
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➢ Falhas formais na documentação referente às progressões por mérito dos TAEs

Não  foram  encontradas  constatações  referentes  a  progressões  por  mérito  dos  TAEs

selecionados na amostra.

➢ Falhas formais nos processos de progressão docente

A  aplicação  de  checklist  nos  18  processos  de  progressão  de  docentes  selecionados  na

amostra  permitu  identficar  existência  de  11  falhas  formais  em  17  processos,  conforme

demonstrado no Quadro 15.

Quadro 15: Falhas formais nos processos de progressão docente
Nº Constatação SIAPE Processo Possíieis causas

1 Rasura na Tabela de Pontuação.

2199720 23100.000825/2017-58

• Preenchimento incorreto da Tabela
de Pontuação;

2184252 23100.001794/2017-52

1861914 23100.003701/2016-43

1693347 23100.001274/2017-40

1571162 23100.001629/2017-09

2188365 23100.001145/2017-51

2
Rasura  no  formulário  “Solicitação  de
Promoção  e  Progressão  Docente
Classe A, B e C”.

1555854 23100.001625/2017-12 • Preenchimento  incorreto  de
formulários.

3
Erros no preenchimento de pontuação
de  item  ou  na  soma  da  pontuação
total na Tabela de Pontuação.

2188365 23100.001145/2017-51

Não identficadas.2209853 23100.000831/2017-13

1571162 23100.001629/2017-09

4
Itens  pontuados  na  Tabela  de
Pontuação  não  comproiados  por
documentação.

1583912 23100.002509/2017-11 • Inobseriância,  por  parte  do
seriidor  solicitante,  aos
procedimentos  contdos  no  Manual
do Seriidor e na Nota Técnica CPPD
nº 04/2014;
• Falhas nas rotnas de ierificação do
preenchimento  da  Tabela  de
Pontuação  pela  Comissão
Examinadora.

1570942 23100.001597/2017-33

1211806 23100.001317/2017-97

1996683 23100.003538/2017-08

1418553 23100.001601/2017-63

1582810 23100.003504/2017-13

5 Ausência  do  recibo  de  entrega  de
documentação.

2209853 23100.000831/2017-13

• Falhas  na  padronização  de
arquiiamento  e  guarda  de
documentos.

1418553 23100.001601/2017-63

1211806 23100.001317/2017-97

1570942 23100.001597/2017-33

1555854 23100.001625/2017-12

1861914 23100.003701/2016-43

6 Documentação  comprobatória  das 1555854 23100.001625/2017-12 Não identficadas.
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Nº Constatação SIAPE Processo Possíieis causas

atiidades  preenchidas  na  Tabela  de
Pontuação não eniiada à AUDIN. 1861914 23100.003701/2016-43

7 Documento sem nitdez. 2188365 23100.001145/2017-51
• Falhas nas rotnas de ierificação de
documentação  pela  Comissão
Examinadora.

8

Formulário  de  aialiação  discente
assinado pelo Coordenador do Curso,
ao iniés  da Comissão de Curso,  sem
ato que delegue a competência.

1861914 23100.003701/2016-43 • Inobseriância  à  Resolução
CONSUNI nº 80/2014;
• Ausência de inclusão, no processo,
de  documento  comproiando  a
delegação  de  competência  de
assinatura  da  aialiação  discente  ao
Coordenador de Curso.

1693347 23100.001274/2017-40

1898527 23100.003278/2017-62

9

Formulário “Autoaialiação e Aialiação
da  Chefia  Imediara  para
Promoção/Progressão  de  Professores
do Magistério Superior da UNIPAMPA”
assinado por pessoa diiersa da chefia
imediata.

1898527 23100.003278/2017-62
• Falhas nas rotnas de ierificação do
preenchimento  de  formulários  pelo
Interface de Gestão de Pessoas.

10

Inobseriância do prazo de 15 dias,  a
contar da data protocolada no “recibo
de  documentação”,  para  emissão  de
Parecer da Comissão Examinadora.

1582810 23100.003504/2017-13
• Inobseriância  aos  procedimentos
contdos no Manual do Seriidor e na
Resolução CONSUNI nº 80/2014.

11 Ausência  do  demonstratio  de
afastamentos e licenças do SIAPENet. 

2209853 23100.000831/2017-13

• Falhas na padronização de instrução
dos processos.

1141782 23100.003693/2016-35

1583912 23100.002509/2017-11

2199720 23100.000825/2017-58

1570942 23100.001597/2017-33

2184252 23100.001794/2017-52

1982713 23100.002087/2017-83

1211806 23100.001317/2017-97

2188365 23100.001145/2017-51

1418553 23100.001601/2017-63

1861914 23100.003701/2016-43
Fonte: Elaborado pela AUDIN.

➢ Falhas formais nos processos de promoção docente

A aplicação de checklist nos 2 processos de promoção de docentes selecionados na amostra

permitu  identficar  existência  de  3  falhas  formais  nos  2  processos,  conforme demonstrado  no

Quadro 16:
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Quadro 16: Falhas formais nos processos de promoção docente
Nº Constatação SIAPE Processo Possíieis causas

1
Os  documentos  eniiados  à
AUDIN  não  correspondem  ao
processo de promoção solicitado.

1736350 23100.002514/2017-23 Não identficadas.

2 Ausência do recibo de entrega de
documentação. 1736350 23100.002514/2017-23 • Falhas  na  padronização  de

arquiiamento e guarda de documentos.

3
Ausência  do  demonstratio  de
afastamentos  e  licenças  do
SIAPENet.

1736313 23100.002672/2017-83 • Falhas na padronização de instrução dos
processos.

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

➢ Falhas formais nos processos de aceleração de promoção docente

A  aplicação  de  checklist  nos  2  processos  de  aceleração  de  promoção  de  docentes

selecionados  na  amostra  permitu  identficar  existência  de  2  falhas  formais  nos  2  processos,

conforme demonstrado no Quadro 17:

Quadro 17: Falhas formais nos processos de aceleração de promoção docente
Nº Constatação SIAPE Processo Possíieis causas

1 Ausência  de  documento  comprobatório
de aproiação no estágio probatório.

2151723 23100.001443/2017-41 • Falhas  na  padronização  de
instrução dos processos.2124378 23100.001793/2017-16

2 Ausência  do  demonstratio  de
afastamentos e licenças do SIAPENet. 2151723 23100.001443/2017-41 • Falhas  na  padronização  de

instrução dos processos.
Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Embora o Manual do Seriidor, disponibilizado no síto eletrônico da UNIPAMPA, disponha

sobre  procedimentos  para  os  processos  de  Progressões  de  TAEs  e  de  Progressão,  Promoção  e

Aceleração de Promoção de docentes, ierificou-se que as falhas apontadas demonstram falhas nas

atiidades de controle, principalmente no que diz respeito a insttuição de rotnas de ierificação e

conferência.

7.2.1. Causas

As possíieis causas das falhas formais constatadas constam dos Quadros 14, 15, 16 e 17.

7.2.2. Consequências

Processos com documentação incompleta.

7.2.3. Critérios

• Lei n.º 11.091/2005;
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• Lei nº 12.772/2012;

• Portaria MEC nº 09/2016;

• Portaria MEC nº 39/2011;

• Portaria MEC nº 554/2013;

• Portaria UNIPAMPA nº 207/2013;

• Resolução CONSUNI nº 75/2014;

• Resolução CONSUNI nº 80/2014;

• Manual do Seriidor da UNIPAMPA.

7.2.4. Eiidências

As eiidências são os processos que constam dos Quadros 14, 15, 16 e 17.

7.2.5. Análise do gestor

A análise do gestor foi estruturada nos seguintes itens: manifestação sobre a constatação;

manifestação de concordância em implementar as recomendações; manifestação dos motios para

não implementar as recomendações, se for o caso; e manifestação de alternatias para solucionar a

constatação apresentada. Além disso, com iistas à busca conjunta de soluções e consolidação das

recomendações, realizou-se reunião, no dia 02 de outubro de 2018, entre a equipe da AUDIN e o

Pró-Reitor  da  PROGEPE,  a  Coordenadora  de  Gestão  de  Carreiras  e  a  Chefe  da  Diiisão  de

Acompanhamento Funcional e Afastamentos, conforme registrado nos papéis de trabalho.

7.2.5.1. Manifestação sobre a constatação

Manifestamos concordância com a constataçoo apresentada e aproveitamos para anexar ao

presente relatório os memorandos nº 01, 02 e 03/2017 da CPPD que demonstram que algumas das

constatações apresentadas foram identfcadas pela Progepe que tomou providências para que a

CPPD enviasse orientações às Comissões Examinadoras Locais. No Memorando Circular nº 02/2017

as  orientações  tem  foco  na  conferência  de  documentos  comprobatórios  e  na  necessidade  de

atençoo  especial  aos  prazos  para  análise  documental.  No  Memorando  Circular  nº  03/2017  as

orientações referem-se as rasuras apresentadas na tabela de pontuaçoo.
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7.2.5.2. Manifestação de concordância em implementar as recomendações

Manifestamos  concordância  em atender  as  recomendações  e  implementar  as  correções.

Desta  forma  apresentamos  a  proposta  para  dar  início  ao  trabalho  de  correçoo  das  falhas

apontadas, da seguinte forma: verifcar e corrigir as falhas formais identfcadas nos processos em

que  os  procedimentos  soo  realizados  na  Progepe;  solicitar  à  CPPD,  às  Comissões  locais  e  aos

interfaces  dos  Campi  providências  quanto a  realizaçoo das  correções  e  adequações  apontadas;

elaborar  instrumentos  que  permitam  à  Progepe,  Campus,  CPPD,  Interfaces  e  Comissões  Locais

insttuir  rotnas  padronizadas  para:  conferência  da  documentaçoo  necessária  à  solicitaçoo  de

progressoo  e  promoçoo,  preenchimento  da  Tabela  de  Pontuaçoo  e  da  documentaçoo

comprobatória,  a  serem observadas  pelas  Comissões  Examinadoras,  arquivamento e  guarda de

documentos relatvos a progressoo e promoçoo nas Unidades.

7.2.5.3. Manifestação dos motios para não implementar as recomendações

-

7.2.5.4. Manifestação de alternatias para solucionar a constatação apresentada

-

7.2.6. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e da reunião ocorrida em 02/10/2018, foram feitos

os seguintes encaminhamentos com relação às recomendações sugeridas no Relatório Preliminar:

• Recomendação nº 4: “Recomenda-se ierificar e corrigir as falhas formais apontadas.”

Essa recomendação foi retrada do Relatório Final, pois já foram feitas recomendações com

foco nas causas dos problemas constatados e que foram aceitas pelo gestor.

• Recomendação  nº  5:  “Recomenda-se  aialiar  a  conieniência  e  a  iiabilidade  de  insttuir

rotnas padronizadas de conferência de documentação relatia à solicitação de progressão e

promoção,  a  serem  obseriadas  pelos  Interfaces  de  Gestão  de  Pessoas  de  todas  as

Unidades”.

Houie o entendimento de que já existem rotnas padronizadas de conferência, das quais os

Interfaces de Gestão de Pessoas das Unidades possuem ciência. Ficou ressaltada a necessidade de

ratficação destes procedimentos aos Interfaces. Sendo assim, a redação dessa recomendação foi

modificada, conforme item 7.2.7 deste Relatório.

28



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

• Recomendação  nº  6:  “Recomenda-se  aialiar  a  conieniência  e  a  iiabilidade  de  insttuir

rotnas  padronizadas  de  conferência  do  preenchimento  da  Tabela  de  Pontuação  e  da

documentação comprobatória, a serem obseriadas pelas Comissões Examinadoras”.

A  PROGEPE  entende  que  é  necessária  a  realização  de  capacitação  das  Comissões

Examinadoras pela CPPD, a fim de que haja padronização dos procedimentos de conferência do

preenchimento da Tabela de Pontuação e da documentação comprobatória. Assim, foi eniiada para

análise  da  CPPD  a  seguinte  recomendação:  “Recomenda-se  realizar  capacitação  ioltada  às

Comissões Examinadoras, iisando padronizar os procedimentos de conferência do preenchimento

da Tabela de Pontuação e da documentação comprobatória.”

A CPPD se manifestou nos seguintes  termos:  A CPPD tem como uma das prioridades a

capacitaçoo das Comissões Examinadoras Locais, que possuem mandato anual. Em 2017 e 2018

tvemos  difculdades  orçamentárias  (rrestrições  nas  liberações  de  diárias,,  mas  as  sugestões  da

Auditoria  Interna  foi  acatada  e  os  campi  com  maiores  difculdades  (rSoo  Borja,  Uruguaiana  e

Jaguaroo, foram treinados em Novembro e Dezembro de 2018. Também acreditamos que com o SEI

estas irregularidades seroo minimizadas.

Assim, a recomendação foi retrada do Relatório Final.

• Recomendação  nº  7:  “Recomenda-se  aialiar  a  conieniência  e  a  iiabilidade  de  insttuir

rotnas  para  padronização  na  instrução  dos  processos  de  progressão  e  promoção  na

PROGEPE”.

Houie  o  esclarecimento  de  que  já  existem  rotnas  de  padronização  na  instrução  dos

mencionados  processos  na  Diiisão  de  Acompanhamento  Funcional  e  Afastamentos,  haiendo

apenas  a  necessidade destas  rotnas  serem deiidamente  formalizadas.  Sendo assim,  a  redação

dessa recomendação foi modificada, conforme item 7.2.7 deste Relatório.

• Recomendação  nº  8:  “Recomenda-se  aialiar  a  conieniência  e  a  iiabilidade  de  insttuir

normatio  para  padronização  do  arquiiamento  e  guarda  de  documentos  relatios  a

progressão e promoção nas Unidades”.

A recomendação foi retrada, pois se concluiu que, após a definição da PROGEPE sobre os

documentos  que serão  inseridos  no  SEI,  essa  Pró-Reitoria  será  a  responsáiel  por  implementar
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eientuais  mudanças  na  forma  de  tramitação  e  arquiiamento  da  documentação  referente  à

progressão e promoção docente e padronizar o procedimento nas Unidades.

7.2.7. Recomendações

À PROGEPE:

3. Recomenda-se a emissão de documento iisando ratficar as rotnas de conferência de

documentação relatia à solicitação de progressão e promoção, a serem obseriadas pelos Interfaces

de Gestão de Pessoas de todas as Unidades;

À Diiisão de Acompanhamento Funcional e Afastamentos:

4. Recomenda-se formalizar as rotnas utlizadas na instrução dos processos de progressão e

promoção na PROGEPE.

7.3. Constatação  3:  Inobseriância  de  prazo  legal  para  emissão  do  Parecer  Conclusiio  pela

Comissão Examinadora

Os  prazos  legais  ierificados  nesta  auditoria  foram  os  relatios  à  emissão  do  Parecer

Conclusiio,  pela  Comissão  Examinadora  Local  de  cada  Campus,  nos  casos  de  progressão  e

promoção docente, conforme dispõe o art. 11, §4º, da Resolução CONSUNI nº 80/2014:

CAPÍTULO IV
DAS COMISSÕES EXAMINADORAS
Art.  11  As  Comissões  Examinadoras  para  fins  de  Promoção e  Progressão  Docente,  são
insttuídas pelo Conselho do Campus onde o Docente aialiado está lotado.
[…]
§4º A Comissão Examinadora tem o prazo de até 15 (quinze) dias, após ter protocolado o
recebimento da solicitação, para emitr seu Parecer Conclusiio.

Ainda, o Manual do Seriidor da UNIPAMPA esclarece sobre o prazo para emissão do Parecer

da Comissão Examinadora nos processos de progressão e promoção docente:

Prazos:
Conforme Resolução CONSUNI nº 80/2014, a análise do processo obseriará os seguintes
prazos:
a. 15 dias para que a Comissão Examinadora emita seu parecer, a contar do recebimento da
solicitação (data protocolada no recibo); 
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Assim, foi ierificado o tempo transcorrido entre a data informada no recibo de entrega da

documentação, assinado por membro da Comissão Examinadora, e a data constante do Parecer

Conclusiio.

Constatou-se que, entre a expedição do recibo da entrega da documentação e o parecer da

Comissão  Examinadora  local  do  seriidor  de  matrícula  SIAPE  nº  1582810  (Processo

23100.003504/2017-13), passaram-se 22 dias, haiendo extrapolação do prazo legal. Salienta-se que

no processo não foram encontradas justficatias para tal fato.

Ademais, não foi possíiel concluir se o prazo da emissão do Parecer Conclusiio da Comissão

Examinadora  foi  obseriado  nos  processos  23100.000831/2017-13  (SIAPE  2209853),

23100.001601/2017-63  (SIAPE  1418553),  23100.001317/2017-97  (SIAPE  1211806),

23100.001597/2017-33  (SIAPE  1570942),  23100.001625/2017-12  (SIAPE  1555854),

23100.003701/2016-43 (SIAPE 1861914) e 23100.002514/2017-23 (SIAPE 1736350), pois o recibo

de entrega da documentação não foi encaminhado para análise da AUDIN. Essa ausência foi objeto

de apontamento na Constatação 2 deste Relatório de Auditoria, no item 7.2.

7.3.1. Causas

• Inobseriância de prazo legal e ausência de justficatia anexada à pasta funcional;

• Documentação incompleta nos processos e nas pastas funcionais.

7.3.2. Consequência

• Descumprimento do art. 11, §4º, da Resolução CONSUNI 80, de 28 de agosto de 2014.

7.3.3. Critérios

• Resolução CONSUNI nº 80/2014;

• Manual do Seriidor da UNIPAMPA.

7.3.4. Eiidências

• Recibo de entrega de documentação do seriidor matrícula SIAPE nº 1582810;

• Parecer da Comissão Examinadora no processo do seriidor matrícula SIAPE nº 1582810;

• Análise  das  documentações  dos  seriidores  de  matrículas  SIAPE  nº  2209853,  1418553,

1211806, 1570942, 1555854, 1861914 e 1736350.
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7.3.5. Análise do gestor

A análise do gestor foi estruturada nos seguintes itens: manifestação sobre a constatação;

manifestação de concordância em implementar as recomendações; manifestação dos motios para

não implementar as recomendações, se for o caso; e manifestação de alternatias para solucionar a

constatação apresentada. Além disso, com iistas à busca conjunta de soluções e consolidação das

recomendações, realizou-se reunião, no dia 02 de outubro de 2018, entre a equipe da AUDIN e o

Pró-Reitor  da  PROGEPE,  a  Coordenadora  de  Gestão  de  Carreiras  e  a  Chefe  da  Diiisão  de

Acompanhamento Funcional e Afastamentos, conforme registrado nos papéis de trabalho.

7.3.5.1. Manifestação sobre a constatação

Manifestamos concordância com a constataçoo apresentada e aproveitamos para informar

que a Progepe ao identfcar a inobservância  dos prazos,  tomou providências para que a CPPD

enviasse orientações às Comissões Examinadoras Locais, conforme Memorando Circular nº 02/2017

(rem anexo, que orienta:

Prazos  para  análise  documental  –  ressaltamos  a  necessidade  de
atençoo  especial  aos  prazos  para  análise  documental  e
encaminhamento dos processos para a PROGEPE, pois de acordo com
a Resoluçoo Nº 80 do CONSUNI “A Comissoo Examinadora tem o prazo
de  até  15  (rquinze,  dias,  após  ter  protocolado  o  recebimento  da
solicitaçoo, para emitr seu Parecer Conclusivo”.

7.3.5.2. Manifestação de concordância em implementar as recomendações

-

7.3.5.3. Manifestação dos motios para não implementar as recomendações

Além de orientar as Comissões Examinadoras Locais para o cumprimento dos prazos, noo

vislumbramos outra forma de controle, no entanto, identfcamos que o prazo de quinze dias foi

colocado na resoluçoo com intuito de resguardar o direito do servidor quando a legislaçoo permita

que os  docentes  tvessem os efeitos  fnanceiros  somente  a  partr  da publicaçoo da portaria  no

Boletm de Serviço da Unipampa.

7.3.5.4. Manifestação de alternatias para solucionar a constatação apresentada

Como atualmente o efeito fnanceiro está garantdo a partr do fechamento do interstcio ou

da solicitaçoo (ro que for posterior,, identfcamos que a alternatva para resolver a questoo será a

Progepe propor à CPPD apresentaçoo de proposta de adequaçoo do prazo, visto que o prazo em
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questoo difculta a compatbilizaçoo das atvidades acadêmicas com as atvidades dos membros da

Comissoo Examinadora Local.

7.3.6. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e da reunião ocorrida em 02/10/2018, foram feitos

os seguintes encaminhamentos com relação às recomendações sugeridas no Relatório Preliminar:

• Recomendação nº 9:  “Recomenda-se a implementação de atiidades de controle para o

cumprimento do prazo estabelecido no art. 11, §4º, da Resolução CONSUNI 80/2014”.

A  PROGEPE  demonstrou  que  já  realizou  atiidades  de  controle  interno  com  relação  ao

cumprimento do prazo estabelecido no art. 11, §4º, da Resolução CONSUNI 80, de 28 de agosto de

2014,  uma  iez  que  a  CPPD  expediu  o  Memorando  Circular  nº  02/2017/CPPD  orientando  as

Comissões Examinadoras Locais e ressaltando a necessidade de cumprimento do prazo mencionado

na Resolução. 

Ademais,  a  PROGEPE compromete-se a  apresentar  proposta à  CPPD para adequação do

prazo,  considerando que o atual  dificulta  a  compatbilização das atiidades  acadêmicas  com as

atiidades dos membros da Comissão Examinadora Local.

Portanto, a AUDIN emitu noia recomendação, atendendo à sugestão do gestor, conforme

item 7.3.7 deste Relatório.

7.3.7. Recomendação

À PROGEPE: 

5. Recomenda-se que a PROGEPE proponha à CPPD adequação do prazo preiisto no art. 11,

§4º, da Resolução CONSUNI nº 80/2014, a fim de haier compatbilização das atiidades acadêmicas

com as atiidades dos membros das Comissões Examinadoras.

7.4. Constatação 4: Fragilidade no arquiiamento de documentação referente a progressão e

promoção de seriidores docentes.

A Solicitação de Auditoria nº 28/2018, encaminhada à Direção do Campus Dom Pedrito,

solicitou a documentação comprobatória das atiidades preenchidas na Tabela de Pontuação do

docente com matrícula SIAPE nº 1861914, referente à Progressão na carreira, bem como o recibo

de entrega da documentação.
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Em resposta à SA nº 28/2018, o Interface de Gestão de Pessoas do Campus Dom Pedrito

informou não ter encontrado a documentação solicitada. Visando esclarecer o solicitado pela SA, o

Diretor do Campus Dom Pedrito encaminhou à AUDIN e-mail  expedido pela Comissão Local,  na

época da progressão, o qual informaia que o processo haiia sido aialiado e que a documentação

haiia sido eniiada, na íntegra e em mãos, à CPPD, para apreciação.

Diante dessa informação, a AUDIN eniiou e-mail à CPPD, atraiés do endereço eletrônico

comissaodocente@gmail.com,  solicitando  esclarecimentos  sobre  a  referida  documentação,  no

entanto, não obtiemos resposta.

Ainda buscando esclarecimentos sobre a localização dos documentos, entramos em contato

com a Diiisão de Acompanhamento Funcional e Afastamentos/PROGEPE. Fomos informados de que

essa documentação deieria ficar arquiiada nos respectios Campus de Lotação dos seriidores.

Assim,  noiamente  foi  expedida  Solicitação  de  Auditoria,  de  nº  32/2018,  à  Direção  do

Campus Dom Pedrito, questonando sobre existência e localização da documentação do docente

com matrícula SIAPE nº 1861914, e solicitando esclarecimento sobre o local de armazenamento dos

documentos comprobatórios das atiidades preenchidas nas Tabelas de Pontuações referentes aos

processos de Progressões e Promoções dos seriidores docentes.

A Solicitação de Auditoria nº 32/2018 foi respondida por e-mail, pelo Diretor do Campus

Dom Pedrito, o qual informou que “Os documentos fcam arquivados em um armário dentro da sala

da Secretaria Administratva. Normalmente o material referente a essas Comissões soo entregues

para o interface da PROGEPE no Campus. As Comissões noo tem um espaço apropriado para as

reuniões e arquivo dos documentos […]. Destaco que colocamos em funcionamento um Protocolo

Geral no Campus em 2017, para melhorar o controle e fuxos de documentos. Necessitamos de um

espaço específco para esse setor, bem como necessitamos de espaços específcos e profssionais da

área  de  arquivologia.  Também  a  partr  de  2017  fzemos  um  trabalho  com  a  arquivista  da

Universidade para melhorar algumas questões mais emergenciais e pontuais”.

Sendo  assim,  não  foi  possíiel  analisar  a  documentação  comprobatória  das  atiidades

preenchidas na Tabela de Pontuação referente à Progressão do Docente, uma iez que não foram

encontrados os respectios documentos.
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Além  disso,  por  todo  o  exposto  e  ierificado  nessa  auditoria,  conclui-se  que  não  há

padronização para arquiiamento de documentos relatios à progressão e promoção docente nas

Unidades, além de haier indisponibilidade de espaços apropriados para tal. Obseria-se que essas

falhas  também  se  consttuem  em  causas  de  falhas  formais  apontadas  na  Constatação  2  deste

Relatório.

7.4.1. Causas

• Ausência  de  normas  internas  sobre  o  arquiiamento  da  documentação  referente  a

progressão e promoção docente nas Unidades;

• Entrega da documentação original  sem arquiiamento de cópia  do recibo de entrega de

documentação;

• Entrega da documentação pela Comissão Examinadora local à CPPD sem arquiiamento de

cópia  do  recibo  de  entrega  de  documentação  ou  outro  documento  que  comproie  o

protocolo;

• Inobseriância à Resolução CONSUNI nº 103/2015.

7.4.2. Consequências

• Desaparecimento da documentação;

• Impossibilidade de ierificar a conformidade da progressão do seriidor.

7.4.3. Critérios

• Nota Técnica CPPD nº 04/2014;

• Resolução CONSUNI nº 80/2014;

• Resolução CONSUNI nº 103/2015.

• Manual do Seriidor da UNIPAMPA.

7.4.4. Eiidências

• Resposta às Solicitações de Auditoria nº 28/2018 e 32/2018;

• E-mails  encaminhados  pela  Direção e  Interface  de  Gestão  de  Pessoas  do Campus  Dom

Pedrito.
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7.4.5. Análise do gestor

A análise do gestor foi estruturada nos seguintes itens: manifestação sobre a constatação;

manifestação de concordância em implementar as recomendações; manifestação dos motios para

não implementar as recomendações, se for o caso; e manifestação de alternatias para solucionar a

constatação apresentada. Além disso, com iistas à busca conjunta de soluções e consolidação das

recomendações, realizou-se reunião, no dia 02 de outubro de 2018, entre a equipe da AUDIN e o

Pró-Reitor  da  PROGEPE,  a  Coordenadora  de  Gestão  de  Carreiras  e  a  Chefe  da  Diiisão  de

Acompanhamento Funcional e Afastamentos, conforme registrado nos papéis de trabalho.

7.4.5.1. Manifestação sobre a constatação

Manifestamos concordância com a constataçoo de fragilidade na guarda e arquivamento da

documentaçoo dos servidores por parte da Comissoo Examinadora Local.

7.4.5.2. Manifestação de concordância em implementar as recomendações

Manifestamos concordância em implementar as recomendações sugeridas, portanto, vamos

dar início a apuraçoo para localizar a documentaçoo comprobatória das atvidades preenchidas na

Tabela  de  Pontuaçoo  do  docente  com  matrícula  SIAPE  nº  1861914,  referente  ao  processo  de

Progressoo nº 23100.003701/2016-43 e orientar a CPPD para que estabeleça norma interna sobre

arquivamento da documentaçoo referente a progressoo e promoçoo docente nas Unidades, além de

solicitar local apropriado nas Unidades para guarda e arquivamento da documentaçoo pertnente às

Progressões e Promoções dos servidores. Informamos que a alocaçoo de servidor para desempenhar

as atribuições da Secretaria Administratva da CPPD, vinculada à PROGEPE, em cumprimento ao art.

4º  da  Resoluçoo  CONSUNI  nº  103/2015  já  foi  providenciada  e  a  servidora  Elenara  Severo  é

responsável pela secretaria da CPPD.

7.4.5.3. Manifestação dos motios para não implementar as recomendações

-

7.4.5.4. Manifestação de alternatias para solucionar a constatação apresentada

-

7.4.6. Conclusão da Auditoria

Após análise da manifestação do gestor e da reunião ocorrida em 02/10/2018, foram feitos

os seguintes encaminhamentos com relação às recomendações sugeridas no Relatório Preliminar:
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• Recomendação  nº  10: “Recomenda-se  apuração  interna  para  localizar  a  documentação

comprobatória  das  atiidades  preenchidas  na  Tabela  de  Pontuação  do  docente  com

matrícula SIAPE nº 1861914, referente ao processo de Progressão nº 23100.003701/2016-

43”. 

De  acordo com o entendimento da  PROGEPE,  a  responsabilidade pelo  cumprimento  da

recomendação é da CPPD.

A recomendação foi eniiada para análise da CPPD, que se manifestou nos seguintes termos:

Foi  entrado em contado  com o referido  servidor  e  este  está  encaminhando a  segunda via  dos

documentos comprobatórios ao interface de RH do respectvo campus.

Assim, a recomendação foi retrada do Relatório Final.

• Recomendação  nº  11: “Recomenda-se  aialiar  a  conieniência  e  a  iiabilidade de  insttuir

norma interna sobre arquiiamento da documentação referente à progressão e promoção

docente nas Unidades”.

De acordo com o entendimento da  PROGEPE,  a  responsabilidade pelo  cumprimento  da

recomendação é da CPPD.

A recomendação foi eniiada para análise da CPPD, que se manifestou nos seguintes termos:

Os documentos comprobatórios da tabela de pontuaçoo para fns de progressoo ou promoçoo soo

arquivadas localmente nos campi de origem. Infelizmente alguns colegas servidores (rinterface de

RH,,  em alguns momentos noo o fazem por motvos que esta comissoo desconhece.  Os demais

documentos soo enviados para a  Progepe,  que monta um processo  e  após o encerramento do

mesmo, soo arquivados. Também acreditamos que com o SEI estas irregularidades passaroo a noo

existr.

Após análise da AUDIN, a recomendação foi alterada. Concluiu-se que, após a definição da

PROGEPE sobre os documentos que serão inseridos no SEI, essa Pró-Reitoria será a responsáiel por

implementar  eientuais  mudanças  na  forma  de  tramitação  e  arquiiamento  da  documentação

referente à progressão e promoção docente e padronizar o procedimento nas Unidades.

• Recomendação nº 12: “Recomenda-se aialiar a iiabilidade de insttuir local apropriado nas

Unidades  para  guarda  e  arquiiamento  da  documentação  pertnente  às  Progressões  e

Promoções dos seriidores”
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A recomendação foi retrada, pois se concluiu que, após a definição da PROGEPE sobre os

documentos  que serão  inseridos  no  SEI,  essa  Pró-Reitoria  será  a  responsáiel  por  implementar

eientuais  mudanças  na  forma  de  tramitação  e  arquiiamento  da  documentação  referente  à

progressão e promoção docente e padronizar o procedimento nas Unidades.

• Recomendação nº 13: “Recomenda-se alocar seriidor para desempenhar as atribuições da

Secretaria Administratia da CPPD, iinculada à PROGEPE, em cumprimento ao art.  4º da

Resolução CONSUNI nº 103/2015”.

Essa recomendação foi retrada do Relatório Final, tendo em iista que o gestor manifestou

que já foi designada seriidora responsáiel.

7.4.7. Recomendação

À PROGEPE:

6.  Recomenda-se  emitr  orientação  aos  Interfaces  de  Gestão  de  Pessoas  de  todas  as

Unidades sobre a definição de quais documentos serão inseridos no SEI e de possíieis mudanças no

trâmite e na forma de arquiiamento da documentação relatia à progressão e promoção docente.

8. CONSIDERAÇÕES

O Projeto de Desenioliimento Insttucional (PDI) 2014-2018 estabelece objetios, iniciatias

e indicadores, juntamente à Portaria nº 610/2017, que estabeleceu as metas indiiidualizadas por

iniciatia e os respectios responsáieis, para os anos de 2017 e 2018. 

Assim, essa auditoria, utlizando-se das informações constantes no Relatório de Gestão 2017,

descreie  no  Quadro  18  os  resultados  obtdos  referentes  às  iniciatias  relacionadas  ao  objeto

auditado, Progressões e Promoções dos Seriidores.

Quadro 18: Objetio 1 do Eixo Dimensão Humana

EIXO DIMENSÃO HUMANA

OBJ. 1 – ACOMPANHAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES

Iniciatia Indicador Área
responsáiel

Planejado Realizado

2017 2018 2017

Aialiação  do
desempenho
qualitatio  dos
seriidores.

Norma  de  Programa  de  Aialiação  de
Desempenho elaborada. 

PROGEPE

JÁ CONCLUÍDA Sem Meta

Metodologia  implantada  atraiés  de
instrumentos e sistema informatzado. JÁ CONCLUÍDA 1
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Relatório  de  Aialiação  de  Desempenho  com
dados qualitatios publicados. 1 1 1

Fonte: Adaptado de PDI 2014-2018, Portaria nº 610/2017 e Relatório de Gestão 2017.

Analisando  as  informações  contdas  no  PDI  2014-2018,  na  Portaria  nº  610/2017  e  nos

resultados informados no Relatório de Gestão 2017, ierificamos que constam como realizadas as

metas dos três indicadores relacionados à iniciatia de aialiação do desempenho qualitatio dos

seriidores, conforme ierificado abaixo:

• Norma de Programa de Aialiação de Desempenho elaborada: O Programa de Aialiação de

Desempenho  dos  seriidores  Técnico-administratios  em  Educação  foi  aproiado  pela

Resolução CONSUNI nº 72/2014, alterada pelas Resoluções nº 137/2016 e 157/2016;

• Metodologia implantada atraiés de instrumentos e sistema informatzado: a aialiação do

desempenho qualitatio dos seriidores é realizada atraiés de Módulo no Sistema GURI;

• Relatório  de  Aialiação  de  Desempenho com dados  qualitatios publicados: os  relatórios

contendo  os  resultados  da  Aialiação  de  Desempenho  para  Desenioliimento  estão

disponíieis  em  htp://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/cds/desempenho/relatorios-e-

documentos/

9. CONCLUSÃO

Após as análises e as ierificações realizadas pela AUDIN e, considerando as manifestações e

os  resultados  da  reunião  com  os  gestores,  foram retradas  7  das  13  recomendações  feitas  no

Relatório Preliminar, restando 6 recomendações neste Relatório Final.

Os trabalhos desenioliidos permitram a conclusão das seguintes respostas às questões de

auditoria:

As progressões e as promoções de seriidores estão em conformidade?

Apesar  de  terem  sido  apontadas  falhas  formais  e  demais  apontamentos  nos  processos

administratios,  as  Progressões  e  Promoções  dos  seriidores  estão  em  conformidade  com  a

legislação e normas insttucionais, considerando que as constatações expostas não são capazes de

acarretarem prejuízos irreparáieis.
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A  estrutura  organizacional  e  operacional  (fsica,  de  recursos  humanos,  de  suprimentos,

tecnológica, de processos e de desempenho) relatia às progressões e promoções está adequada?

Foi  possíiel  ierificar  que  as  estruturas  organizacional  e  operacional  atuais  não  estão

adequadas para a realização das atiidades na Coordenadoria de Gestão de Carreiras, necessitando

de reestruturação.

Os controles internos relatios às progressões e às promoções são efetios?

Com  relação  aos  controles  internos,  conclui-se  que  alguns  são  eficientes  e  atngem  o

objetio  esperado,  contudo,  há  outros  que  necessitam  de  aprimoramentos,  os  quais  foram

apontados e recomendados nesta Auditoria.

Ao longo deste trabalho de auditoria, a equipe da AUDIN buscou elaborar recomendações

iiáieis, com foco nas causas e passíieis de monitoramento. Além disso, deu-se oportunidade aos

gestores para proposição de alternatias, iisando à busca conjunta de soluções.

A AUDIN passará a monitorar o atendimento das 6 recomendações que permaneceram no

Relatório  Final,  atraiés  do  Módulo  Auditoria  –  Planos  de  Proiidência,  no  Sistema  GURI,  para

certficação de que os benefcios decorrentes do trabalho de auditoria foram alcançados. Por esse

motio, ressalta-se a importância do preenchimento do Plano de Proiidências, no Sistema, pelos

responsáieis, bem como da implementação das recomendações pactuadas pelos gestores.

No Anexo I, encontra-se o quadro resumido das recomendações restantes no Relatório Final,

com a indicação dos responsáieis pelo atendimento, que serão demandados a utlizar o Módulo

Auditoria,  no  Sistema GURI,  para  preenchimento do  Plano  de  Proiidências  e  comproiação  das

implementações à medida que forem ocorrendo.

Bagé, 20 de dezembro de 2018.

Cândida Dutra Garcia Cougo Gabriela Giacomini de Macedo
Auditora Coordenadora da AUDIN
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ANEXO I – RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES NO RELATÓRIO FINAL

Constatação Recomendação Responsáiel

1.  Inadequação  da  estrutura
organizacional e operacional da
Coordenadoria  de  Gestão  de
Carreiras.

1. Recomenda-se definir formalmente as responsabilidades
e atribuições do pessoal da Coordenadoria de Gestão de
Carreiras;

Coordenadoria de
Gestão de Carreiras

2.  Recomenda-se  insttuir  e  implementar  o  Plano  de
Capacitação dos seriidores da Coordenadoria de Gestão de
Carreiras.

Coordenadoria de
Gestão de Carreiras

2. Falhas formais em processos
administratios de progressão e
promoção docente.

3. Recomenda-se a emissão de documento iisando ratficar
as  rotnas  de  conferência  de  documentação  relatia  à
solicitação de progressão e promoção, a serem obseriadas
pelos  Interfaces  de  Gestão  de  Pessoas  de  todas  as
Unidades.

PROGEPE

4.  Recomenda-se  formalizar  as  rotnas  utlizadas  na
instrução  dos  processos  de  progressão  e  promoção  na
PROGEPE.

Diiisão de
Acompanhamento

Funcional e
Afastamentos

3.  Inobseriância  de  prazo  na
emissão do Parecer Conclusiio,
pela  Comissão  Examinadora
Local.
Obs.: não foi possíiel concluir se
o  prazo  foi  obseriado  nos
processos  em que o  recibo  de
entrega  da  documentação  não
foi encaminhado à AUDIN.

5.  Recomenda-se  que  a  PROGEPE  proponha  à  CPPD
adequação do prazo preiisto no art. 11, §4º, da Resolução
CONSUNI nº 80/2014, a fim de haier compatbilização das
atiidades acadêmicas com as atiidades dos membros das
Comissões Examinadoras.

PROGEPE

4.  Fragilidade no arquiiamento
de  documentação  relatia  à
progressão  e  promoção  de
docentes nas Unidades.
Obs.: Com a implantação do SEI,
em  2019,  a  PROGEPE  decidirá
quais  documentos  serão
inseridos  no  SEI  e  as  possíieis
mudanças  no  trâmite  e
arquiiamento  da
documentação.

6.  Recomenda-se  emitr  orientação  aos  Interfaces  de
Gestão de Pessoas de todas as Unidades sobre a definição
de quais documentos serão inseridos no SEI e de possíieis
mudanças  no  trâmite  e  na  forma  de  arquiiamento  da
documentação relatia à progressão e promoção docente.

PROGEPE
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ANEXO II – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

O Questonário de Aialiação de Controles Internos (QACI) foi diiidido em cinco módulos,

baseado no modelo do COSO1: ambiente de controle, aialiação de riscos, atiidades de controle,

comunicação/informação e monitoramento. Cada questão possui quatro alternatias de resposta,

sendo escolhida apenas uma. A descrição correspondente a cada peso atribuído para as respostas

foi adaptada para o trabalho atual, conforme Quadro 01:

Quadro 01: Peso das respostas do Questonário de Aialiação dos Controles Internos

PESO DESCRIÇÃO

0 Não eiidencia dispor de controles administratios.

1 Eiidencia dispor de iniciatias de implementar controles administratios.

2 Eiidencia dispor de controles administratios, mas necessitam de aprimoramentos.

3 Eiidencia dispor de controles administratios que atendem plenamente às atiidades.

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Com  base  nas  respostas  do  QACI,  realizamos  o  cálculo  do  “Peso  médio”  de  respostas,

utlizando a fórmula:

Peso médio =
(x1 x 0) + (x2 x 1) + (x3 x 2) + (x4 x 3)

x1 + x2 + x3 + x4

Na qual:

x1: Quantdade de respostas com peso 0

x2: Quantdade de respostas com peso 1

x3: Quantdade de respostas com peso 2

x4: Quantdade de respostas com peso 3

Após o cálculo do “Peso médio”, realizamos o cálculo do “Níiel de controle (%)” utlizando a

fórmula:

Níiel de controle (%) =
Peso médio x 100%

3

1 COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION  (COSO). Controle Interno – Estrutura
Integrada. Tradução liire do original em inglês por PricewaterhouseCoopers (PwC). Insttuto dos Auditores Internos do
Brasil (IIA). Maio de 2013.

42



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

A escala utlizada para aferir o percentual do níiel de controle relacionado à Aialiação dos

Controles Internos encontra-se demonstrada no Quadro 02:

Quadro 02: Escala do níiel de controle

NÍVEL DE CONTROLE

Muito baixo 0% - 25%

Baixo 25% - 50%

Médio 50% - 75%

Alto 75% - 100%

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Dessa forma, utlizando a metodologia demonstrada acima, realizamos o cálculo do níiel de

controle da Coordenadoria de Gestão de Carreiras. O resultado encontrado está demonstrado nos

Quadros 03 e 04:

Quadro 03: Resumo das respostas – Questonário de Aialiação de Controles Internos

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Peso Descrição Qtde Total

0 Não eiidencia dispor de controles administratios. 6 0

1 Eiidencia dispor de iniciatias de implementar controles administratios. 4 4

2 Eiidencia dispor de controles administratios, mas necessitam de aprimoramentos. 9 18

3 Eiidencia dispor de controles administratios que atendem plenamente as atiidades. 5 15

24 37
Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Quadro 04: Níiel de controle da Aialiação dos Controles Internos

PESO MÉDIO 1,54

NÍVEL DE CONTROLE
51,39%

Médio

Fonte: Elaborado pela AUDIN
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