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1. ESCOPO DOS EXAMES 

 

 Os trabalhos de auditoria acerca da análise da gestão e controles internos no 

âmbito da Superintendência de Gestão de Pessoas da UNILAB foram realizados 

durante os meses de fevereiro a abril do ano corrente, conforme a Ação 13 do Plano 

Anual de Atividades de Auditoria Interna/PAINT, previsto para o exercício de 2020. 

 

 A ação foi realizada em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, nos termos do Capítulo X da IN/SFC/nº 205/88. Nenhuma 

restrição foi imposta quanto aos exames realizados na extensão considerada 

necessária nas circunstâncias apresentadas, utilizando-se das técnicas de auditoria 

previstas no Capítulo IV, Seção II, item 10 da IN/SFC/nº 01/01, em sintonia com a 

metodologia adotada pelo referido Órgão de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal, conforme determinado no item 9 do Capítulo X da mesma norma. 

 

 O objetivo geral deste trabalho de auditoria foi examinar, por amostragem, a 

adequação dos registros internos, verificar os controles internos, verificar o 

cumprimento das normas internas e da legislação pertinente, constatar a ocorrência de 

impropriedades nas rotinas pertinentes à área, visando corrigi-las e evitar reincidência. 

 

 As amostras foram extraídas de forma aleatória e não probabilística, 

considerando os critérios de materialidade, criticidade e relevância, em conformidade 

com nossa capacidade operacional. 
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 2. CONCLUSÃO 

 

 A Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade de 

assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada 

a agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução 

de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a 

gestão e racionalizando as ações de controle interno. 

 

 O trabalho de auditoria realizado busca fornecer informações aos Gestores para 

o fortalecimento dos procedimentos legais e operacionais, bem como otimização de seus 

controles internos. 

 

 Ressaltamos que a AUDIN/UNILAB irá acompanhar e monitorar as 

recomendações ora propostas, por meio de Plano de Providências Permanente, 

visando ampliar e melhorar os controles administrativos internos na área auditada. 

 

 Das análises realizadas não restaram comprovados indícios de 

irregularidade que pudessem causar prejuízos à Instituição e, consequentemente, 

ao erário. O que se observou foram algumas impropriedades procedimentais que 

revelam fragilidades de alguns controles internos da Instituição, os quais devem ser 

trabalhados no sentido de se otimizar suas rotinas. 

 

 Após os resultados do trabalho de auditoria interna, podemos concluir que os 

procedimentos administrativos ora analisados são parcialmente adequados, 

devendo a Superintendência de Gestão de Pessoas, com base nas Recomendações aqui 

exaradas, adotar medidas necessárias à melhoria dos seus procedimentos e controles 

internos. 

 

 Ressalte-se, entretanto, que a Superintendência de Gestão de Pessoas tem 

implementado ações visando o aprimorando dos seus controles internos, como por 

exemplo, o mapeamento e atualização de seus processos internos. 
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 Por fim, urge como necessário o fortalecimento dos recursos humanos na 

área de Gestão de Pessoas, com o incremento de pessoal e qualificação constante 

dos mesmos, dando condições para um trabalho de excelência, mitigando ao 

máximo as possibilidades de erro. 
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 3. RESULTADO DOS EXAMES 

 

CONSTATAÇÃO 01: 

 

Ausência de informações acerca da apreciação por parte da Superintendência de 

Gestão de Pessoas, bem como da efetiva aplicação, da minuta de fluxo processual de 

admissão (e seus anexos), com o intuito de otimizar os controles internos do 

procedimento admissional e os trabalhos da Comissão de Acumulação de Cargos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Mesmo no período de trabalho 

remoto imposto pelas medidas de isolamento social devido à pandemia de COVID-19, a 

SGP vem atuando em conjunto e em equipes específicas as atualizações necessárias 

quanto à atualização e elaboração de normativas. No que diz respeito especificamente à 

Acumulação de Cargos, a Assessoria Técnica de Pessoal elaborou uma proposta, anexa 

ao Processo SEI 23282.506182/2019-22, onde fora apresentado um fluxo padrão para 

que seja considerado em todos os processos admissionais, um estudo temático que 

servirá como orientação a ser disponibilizada para o conjunto dos servidores e juntada 

às demais Normas e Procedimentos dispostos no site da UNILAB e um novo formulário 

de declaração de acumulação de cargos, empregos e salários, que visa buscar mais 

elementos capazes de subsidiar a análise e o parecer da Comissão de Acumulação de 

Cargos, bem como dos setores responsáveis no âmbito da SGP. A proposta construída 

pela ATP foi acatada pela Superintendência, com algumas ressalvas a serem adequadas 

e será apresentada, assim que possível, às demais Unidades envolvidas. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que a Superintendência de Gestão de Pessoas otimize os procedimentos de aprovação, 

divulgação e aplicação do novo Fluxo Processual de Admissão no âmbito da UNILAB, 

bem como do Formulário de Declaração de Acumulação de Cargos atualizado, com o 

intuito de qualificar os controles internos do procedimento admissional e os trabalhos da 

Comissão de Acumulação de Cargos. 
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 CONSTATAÇÃO 02 

 

 Ausência de controles internos efetivos no sentido de verificar o impedimento de 

exercer outra atividade remunerada no caso de regime de dedicação exclusiva no 

exercício da atividade de docência. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Para além dos mecanismos já 

utilizados e anteriormente informados, como a análise das declarações e documentos, 

pesquisa por RAIS e SIAPE, consta na proposta relatada acima a realização de 

recadastramento a cada 3 anos, onde os servidores atualizarão suas declarações, sendo 

averiguadas, assim, tanto pela SGP quanto pela Comissão de Acumulação de Cargos. 

Além disso, estão previstas as verificações que podem ocorrer por demanda dos órgãos 

de controle, bem como provocadas pela SGP, bem como o pronto atendimento às 

possíveis averiguações de denúncias. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que a Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP continue com o processo de 

qualificação de seus controles internos no sentido de verificar o impedimento de exercer 

outra atividade remunerada no caso de regime de dedicação exclusiva no exercício da 

atividade de docência. Recomendamos ainda que a SGP acompanhe criteriosamente os 

casos de acúmulos de vínculos ilícitos indicados pelos Órgãos de Controle (CGU, TCU 

e Auditoria Interna), tomando as providências necessárias de forma tempestiva e eficaz. 

 

 CONSTATAÇÃO 03 

 

Ausência de regular e efetivo funcionamento da Comissão de Acumulação de 

Cargos, detectando e assumindo responsabilidades quanto à apuração dos casos de 

possíveis acumulações ilegais. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: O não funcionamento da Comissão 

instituída pela Portaria 409 de 07/10/2019 ainda vem sendo um entrave para a 
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 qualificação da análise da acumulação de cargos e empregos. A conjuntura atual 

também não é propícia para o seu restabelecimento de imediato, mas tão logo retornem 

as atividades presenciais, é meta da SGP envidar os esforços necessários para que esse 

organismo ganhe a organicidade necessária. Estamos em fase final de conclusão do 

fluxo, que será alinhado com os membros da Comissão. A expectativa é que ainda em 

de abril façamos os ajustes finais com os membros por videoconferência para 

finalmente colocar em plena execução. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos o 

funcionamento regular e eficaz da Comissão de Acumulação de Cargos, assumindo 

responsabilidades quanto à apuração dos casos de possíveis acumulações ilegais no 

âmbito da UNILAB.  

 

CONSTATAÇÃO 04 

 

 Constatou-se a necessidade do fortalecimento dos recursos humanos na área de 

Gestão de Pessoas, com necessidade de incremento de pessoal (no mínimo mais 5 

servidores lotados na SGP) e qualificação constante dos mesmos, dando condições para 

um trabalho de excelência, priorizando a adequada segregação de funções e mitigando 

ao máximo as possibilidades de falhas processuais. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Diante das atuais condições, a SGP 

tem buscado otimizar ao máximo o desempenho das funções do seu quadro, 

readequando atividades e organismos, como pode ser verificado no Sistema de 

Informações Organizacionais do Governo Federal (SIORG), disponível no link: 

https://siorg.planejamento.gov.br/siorg-

cidadaowebapp/pages/listar_orgaos_estruturas/listar_orgaos_estruturas.jsf 

 

A UNILAB como um todo aguarda a conclusão dos procedimentos relativos ao 

Concurso Público para Técnico-Administrativos em Educação – TAES, regidos pelos 

https://siorg.planejamento.gov.br/siorg-cidadaowebapp/pages/listar_orgaos_estruturas/listar_orgaos_estruturas.jsf
https://siorg.planejamento.gov.br/siorg-cidadaowebapp/pages/listar_orgaos_estruturas/listar_orgaos_estruturas.jsf
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 Editais 18 e 19/2019 e a SGP mantém diálogo com a administração superior no sentido 

de lotar mais servidores na unidade, qualificando a prestação de seus serviços. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos o 

fortalecimento dos recursos humanos na área de Gestão de Pessoas, com o incremento 

de pessoal (no mínimo mais 5 servidores lotados na SGP) e qualificação constante dos 

mesmos, dando condições para um trabalho de excelência, mitigando ao máximo as 

possibilidades de falhas processuais. 

 

CONSTATAÇÃO 05 

 

Alguns Manuais, Instruções, Normativos, Tutoriais, fluxos e mapeamentos 

processuais que padronizem e formalizem os procedimentos no âmbito da 

Superintendência de Gestão de Pessoas encontram-se em fase de elaboração e/ou 

revisão, com previsão de mapeamento de todos os processos ainda para 2020. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Mesmo com as medidas que 

orientaram o trabalho remoto na UNILAB, a SGP tem buscado, além de garantir a 

manutenção dos procedimentos considerados essenciais, avançar na construção de seus 

processos normativos, bases de conhecimento, fluxos e orientações para seus processos 

administrativos. Alguns, inclusive, dada a situação diferenciada de trabalho, têm sido 

construídos pela Superintendência de forma emergencial, garantindo o fluxo de 

informações, os planos de trabalho, o acompanhamento de frequência de jornada, dentre 

outros. O manual do servidor, que encontra-se em elaboração, servirá de alicerce, 

inclusive, para a construção das bases de conhecimento ainda não disponíveis no SEI. A 

seção com os temas relativos à Divisão de Administração de Pessoal encontra-se em 

finalização e será, posteriormente, remetida à equipe da DAP para revisão, inclusive 

pelo volume de mudanças no campo legislativo ocorridas no último período. O mesmo 

ocorrerá com os temas relativos às outras Divisões. Até o final de 2020, a SGP estará 

disponibilizando o manual do servidor e o manual do gestor, além de estar com todos 

esses fluxos nos seus respectivos sistemas, seja SEI ou SIGEPE. É importante ainda 
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 destacar que todo o arcabouço normativo no âmbito da UNILAB está disponível na área 

do servidor no site da UNILAB e a cada nova norma emitida, esta é amplamente 

difundida pelos meios de comunicação da instituição. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que a SGP conclua os procedimentos de elaboração e/ou revisão de seus Manuais, 

Instruções, Normativos, Tutoriais, Fluxos e Mapeamentos Processuais, de forma a 

padronizar e formalizar os atos administrativos no âmbito da Superintendência de 

Gestão de Pessoas. 

 

CONSTATAÇÃO 06 

 

Em que pese os esforços da Superintendência de Gestão de Pessoas, constatou-

se a inexistência de um efetivo Programa de Dimensionamento visando identificar as 

competências individuais e a necessidade institucional de pessoal, especialmente no 

âmbito dos técnicos-administrativos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Na Solicitação de Auditoria 

anterior, a SGP elencou os motivos que, até então, impediam a implementação de uma 

política de Dimensionamento na UNILAB, o que incluía a disponibilidade da 

Administração se empenhar em estudar e implantar o modelo de Gestão por 

Competências. É importante aguardar o tempo de apropriação do novo reitor da Unilab 

com todas as atividades pertinentes para que possamos apresentá-lo à importância e 

necessidade da implementação do modelo de Gestão por Competências e, 

consequentemente, podermos dar sequência aos trabalhos, que requerem concentração e 

dedicação de tempo. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA:  Recomendamos 

que a Gestão Superior, em conjunto com a Superintendência de Gestão de Pessoas, 

procedam com o estudo e posterior implementação de um modelo de Gestão por 
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 Competências na UNILAB, de forma a viabilizar a instituição de um Programa de 

Dimensionamento, adequando o quadro de pessoal às necessidades institucionais. 

 

CONSTATAÇÃO 07 

 

Inexistência de regulamento, no âmbito da UNILAB, que estabeleça 

critérios para alteração dos regimes de trabalho dos docentes; limites máximos de 

carga horária de aulas e o processo de acompanhamento e avaliação das atividades 

de docência. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Para avançar nas questões 

pertinentes à carga horária docente, a SGP aguarda a finalização do processo 

23282.013658/2018-03, que trata especificamente da regulamentação desse tema. O 

referido processo está em discussão no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que a Gestão Superior estabeleça em regulamento específico critérios para 

alteração dos regimes de trabalho dos docentes; limites máximos de carga horária 

de aulas e o processo de acompanhamento e avaliação das atividades de docência. 

 

CONSTATAÇÃO 08 

 

Inexistência de regulamento, no âmbito da UNILAB, que estabeleça 

critérios para a distribuição e avaliação da carga horária dos docentes nas 

atividades concernentes ao ensino, pesquisa e extensão. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Para avançar nas questões 

pertinentes à carga horária docente, a SGP aguarda a finalização do processo 

23282.013658/2018-03, que trata especificamente da regulamentação desse tema. O 

referido processo está em discussão no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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 ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que a Gestão Superior estabeleça em regulamento específico critérios para 

acompanhamento da distribuição da carga horária do docente entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

 

CONSTATAÇÃO 09 

 

Inexistência de regulamentos, no âmbito da UNILAB, que normatizem os 

procedimentos de avaliação de desempenho, estágio probatório e progressão por 

mérito dos servidores técnicos-administrativos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Por iniciativa da própria SGP 

iniciamos as discussões de proposta de regulamentação com a Comissão Interna de 

Supervisão da Carreira da Técnico-Administrativos em Educação da Unilab (CIS), 

inclusive com base em outras IFES, como a Universidade Federal do Ceará, por 

exemplo. Nossa expectativa é de que tenhamos as normas em comento até o final de 

2020. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que a Gestão Superior estabeleça em regulamento específico os procedimentos de 

avaliação de desempenho, estágio probatório e progressão por mérito dos 

servidores técnicos administrativos no âmbito da UNILAB. 

 

CONSTATAÇÃO 10 

 

Constatou-se que não existe em funcionamento um sistema eletrônico 

(software específico ou funcionalidade plena do sistema SIGRH) que auxilie no 

acompanhamento e controle dos processos no âmbito da Superintendência de 

Gestão de Pessoas. 
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 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A SGP aguarda o andamento do 

processo de contratação de empresa que realizará a implantação dos módulos do 

SIGRH. A contratação está sob gerenciamento da Diretoria de Tecnologia da 

Informação (DTI). 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que a Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI acelere os procedimentos de 

implantação de todas as funcionalidades do sistema SIGRH. 

 

CONSTATAÇÃO 11 

 

Inexistência de Resoluções, no âmbito da UNILAB, que normatizem a 

avaliação de desempenho para servidor estável e em estágio probatório, pendentes 

de análise e aprovação desde outubro de 2016. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Por iniciativa da própria SGP 

iniciamos as discussões de proposta de regulamentação com a Comissão Interna de 

Supervisão da Carreira da Técnico-Administrativos em Educação da Unilab (CIS), 

inclusive com base em outras IFES, como a Universidade Federal do Ceará, por 

exemplo. Nossa expectativa é de que tenhamos as normas em comento até o final de 

2020. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que a Gestão Superior estabeleça em regulamento específico os procedimentos de 

avaliação de desempenho para servidor estável no âmbito da UNILAB. 

 

CONSTATAÇÃO 12 

 

Ausência de contratação de empresa especializada em avaliação ambiental 

quantitativa de produtos químicos, pelo método de amostragem indireta; fundamental na 

avaliação de solicitações de adicionais de insalubridade. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A Divisão de Atenção à Saúde e 

Segurança do Servidor (DAS) vem buscando, desde 2017, contratar uma empresa 

especializada para realização de avaliação ambiental quantitativa de produtos químicos, 

pelo método de amostragem indireta, mediante a utilização de bomba de amostragem 

indireta, devidamente calibrada, realizada em laboratório especializado e acreditado 

pelo Inmetro e utilização de branco de campo. Atualmente, Já estão disponíveis no site 

da UNILAB o Plano Anual de Contratações (PAC) 2020 e o Calendário de 

Contratações (http://www.unilab.edu.br/plano-anual-decontratacoes/) que contemplam, 

entre outros, a avaliação ambiental de produtos químicos. A data de início do processo 

de aquisição do serviço (planejamento / SRP) está prevista para o dia 11/05/2020 e data 

estimada para conclusão 17/02/2021. 

 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que a Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor - DAS, em conjunto com a 

Coordenação de Logística, otimizem procedimentos no sentido da contratação de 

empresa especializada em avaliação ambiental quantitativa de produtos químicos, pelo 

método de amostragem indireta; fundamental na avaliação de solicitações de adicionais 

de insalubridade. 

 

 

CONSTATAÇÃO 13 

 

Inexistência de processo de planejamento da gestão de pessoas, definindo os 

objetivos, metas e indicadores de desempenho (Constatação CGU). 
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 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: É necessário indicar a que nível de 

planejamento se trata o questionamento: se o interno da SGP ou o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). No caso do primeiro, a SGP editou e apresentou 

ao Conselho Universitário da Unilab o Plano de Desenvolvimento e Valorização do 

Servidor (PDVS) no sentido de estabelecer diretrizes em matéria de pessoal para 

atuação conjunta com demais membros da comunidade acadêmica, inclusive as 

unidades administrativas e acadêmicas (disponível no link: 

http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2019/04/Plano-deDesenvolvimento-e-

alorização-do-Servidor-PDVS.pdf). 

 

No âmbito da própria SGP há uma regulamentação interna para composição do 

planejamento interno, conforme pode ser visto no documento anexo. Se for o PDI, 

entendemos que o Plano atual não atende às expectativas institucionais e, de fato, requer 

aprimoramento. Neste caso, a Pró-Reitoria de Planejamento vem iniciando os trabalhos 

de construção de um novo PDI. Caso essas respostas não atendam o requerido na 

pergunta, solicitamos maior esclarecimento sobre a informação desejada para podermos 

responder com maior precisão ou encaminhar providências para viabilizar ação. 

  

http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2019/04/Plano-deDesenvolvimento-e-aloriza%E7%E3o-do-Servidor-PDVS.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2019/04/Plano-deDesenvolvimento-e-aloriza%E7%E3o-do-Servidor-PDVS.pdf
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Tendo em vista a 

apresentação das "Bases e Diretrizes para Organização do Planejamento da 

Superintendência de Gestão de Pessoas, exercício 2020"; a Auditoria Interna acata a 

manifestação da unidade auditada, reiterando a necessidade de um eficaz Processo de 

Planejamento da Gestão de Pessoas, definindo os objetivos, metas e indicadores de 

desempenho, possibilitando, assim, o controle pelos interessados dos resultados da 

gestão de pessoas e do seu impacto no cumprimento da missão da Unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Fortaleza, 14 de abril de 2020 

 

 

 

José César de Sousa Rodrigues 

Auditor Chefe 


