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Missão

Adicionar valor e melhorar as operações do Ministério Público da União
para o alcance de seus objetivos em prol da sociedade, por meio de
orientação e avaliação sistemática e disciplinada de seus processos de
governança, de gestão de riscos e de controle.
Ser órgão de excelência nas atividades de auditoria interna e parceiro no
controle da gestão do Ministério Público da União.
Valores

Transparência, ética, imparcialidade, excelência, independência e
inovação.
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5.1.
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INTRODUÇÃO
Este Relatório Anual de Capacitação e Treinamento – RACT visa demonstrar de
forma consolidada as atividades de treinamento e capacitação realizadas durante o ano de
2021, conforme as metas de Treinamento e Desenvolvimento da Audin-MPU e atividades
estabelecidas Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2021.
Serão descritas, a seguir, as principais atividades de treinamento e capacitação
realizadas, bem como os resultados alcançados em comparativo com as necessidades e metas
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OBJETIVOS
Proporcionar aos gestores informações e indicadores dos resultados das

capacitações e treinamentos realizados no ano de 2021, em relação às demandas constantes
no Levantamento das Necessidades de Treinamento – 2021 e o Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna – PAINT 2021.
Além disso, a partir da análise dos resultados, o presente relatório buscará
apresentar sugestões para a melhoria contínua do processo de treinamento e capacitação, de

2. REGULAMENTAÇÃO
Os principais documentos que embasam o Relatório Anual de Capacitação e
Treinamento são:
 Portaria PGR/MPU n° 140/2020 – Aprova o Regimento Interno da Auditoria
Interna do Ministério Público da União;
 Portaria Audin-MPU n° 05/2020 – Aprova o Referencial Técnico da Atividade de
Auditoria Interna do Ministério Público da União;
 Portaria Audin-MPU n° 08/2020 – Institui o Programa de Gestão e Melhoria da
Atividade de Auditoria Interna do Ministério Público da União;
 Portaria Audin/MPU n° 05/2021 – Aprova o Plano Estratégico Audin-MPU para
o quinquênio 2021/2025;
 Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna do Ministério Público da União
2021.
3. A ASGEQ
A Assessoria da Gestão Estratégica da Qualidade (ASGEQ) foi criada em 2020, a
partir da reestruturação da Auditoria Interna do Ministério Público da União, e é o setor
competente por planejar, organizar, dirigir e monitorar atividades de gestão da qualidade da
Auditoria Interna, bem como propor programas, projetos e métodos de alinhamento das
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pessoas à estratégia institucional e de desenvolvimento de lideranças e potenciais sucessores,
bem como modelos de avaliação de desempenho com ênfase em competências e resultados.
Dessa forma, no que tange ao desenvolvimento profissional dos servidores da
Audin-MPU, é responsável por levantar as demandas de capacitação e treinamento,
considerando as lacunas de competências e os objetivos institucionais, bem como avaliar
resultados obtidos e propor melhorias.
4. CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS PLANEJADOS

capacitação e treinamento destinadas à Audin-MPU:
Quadro 1 – Cursos e valores previstos na PEC 2021
Curso de
Número de
Carga
organizações
Cursos
participantes
horária
profissionais de
auditoria interna?
Auditoria em folha de pagamento
Não
24
Não
(EAD ou presencial)
informado
Auditoria 4.0
4
24
Sim
Tesouro Gerencial (Governo Federal)
Elaboração
de
Relatórios
Orçamentários,
Financeiros,
4
24
Não
Contábeis e Patrimoniais, extraídos
do SIAFI, além de Consultas
otimizadas Documentos Contábeis.
DCASP
Entendendo
as
Demonstrações Contábeis Aplicadas
ao Setor Público da Teoria à Prática
4
20
Não
de Elaboração, Consolidação e
Análise
Orçamento Público: teoria e prática
dos procedimentos e técnicas de
28
4
Não
elaboração e execução orçamentária
Auditoria de Obras Públicas e
Responsabilização
de
Agentes
Públicos (substituído por: Obras e
120
4
Não
Serviços de Engenharia com ênfase
na nova Lei de Licitação)
Não
COBIT 2019¹
4
Não
informado
Não
Aposentadorias e Pensões²
20
Não
informado
Total
¹ SGP sugeriu atendimento por meio da plataforma Alura
² SGP sugeriu atendimento por meio da plataforma EVG/ENAP

Valor
planejado
(R$)
Não
informado
10.000,00

6.760,00

6.760,00

11.960,00

10.800,00

0,00
0,00
46.280,00
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5. CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS REALIZADOS
Segue abaixo quadro com resumo de todas as ações de treinamento e capacitação
realizadas em 2021:

Carga horária
16
6
24
25
25
16
20
6
32
10
4
4
3
8
16
6
14
21
10
30
30
40
10
20
35
24
2
12
10
6
10
25
10
20
10
30
20
60
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Quadro 2 – Cursos realizados pelos servidores em 2021
Número de
Cursos
participantes
Administração do MYSQL: segurança e otimização do banco
1
Análise de dados: introdução com excel
1
Auditoria 4.0
4
Auditoria baseada em risco - etapa I
3
Auditoria baseada em risco - etapa II
4
Auditoria em folha de pagamento com uso de cruzamento de dados
2
Avaliação da qualidade de serviços como base para gestão e melhoria
2
de serviços públicos
Certificação de ofícios - módulo introdutório - 6ª turma 2021
1
Certified internal auditor
3
Comandos DML: manipulação de dados com MYSQL
1
Como escrever melhor: transmitindo ideias de forma clara, objetiva e
1
coerente
Compliance e integridade no MP
7
Compliance e relações de trabalho
3
Comunicação estratégica na liderança: como engajar e influenciar
1
pessoas
Conbrai 2021 - congresso brasileiro de auditoria interna
10
Congresso internacional de controle interno e auditoria
1
Consultas SQL: avançando no SQL com MYSQL
2
Contabilidade com foco na gestão do patrimônio público
1
Contabilização de benefícios
3
Controles institucional e social dos gastos públicos
1
Controles na administração pública
1
Coso ICIF 2013
3
Criatividade e novas tecnologias no serviço público
1
Curso online descomplicando a nova lei de licitações - PL 4.253/2020
4
Direito administrativo para gerentes no setor publico
1
Elaboração de relatório de auditoria
9
Ergonomia - redução de dor nas costas e de ardência nos olhos
1
Excel procv: lógica booleana e busca por valores
1
Excel: domine o editor de planilhas
1
Excel: simulação e análise de cenários
1
Excel: tabelas dinâmicas e dashboards
1
Execução orçamentária, financeira e contábil de forma integrada na
5
administração pública
Funções com excel: operações matemáticas e filtros
1
Gestão de materiais em almoxarifado e gestão de patrimônio, enfoque
5
no MCASP das NBTCs T - controle
Gestão de projetos
1
Gestão de riscos com base no coso ERM e na norma ISO 31.000
4
Gestão de riscos em processos de trabalho (segundo coso)
2
Gestão do conhecimento - da teoria à prática
1
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Cursos
Gestão orçamentária e financeira
Gestão por competências
Governança de dados
Interpretação e aplicação tributárias: contribuições da hermenêutica e
de teorias da argumentação
Introdução ao controle interno
Introdução ao SQL com MYSQL: manipule e consulte dados
Laboratórios de inovação no MP: experiências e contribuições
Lançamento do programa nacional de prevenção à corrupção
Lean agile budgeting: princípios para a orçamentação eficaz na era
digital
Lei 14.133/21: inovações no regime jurídico das licitações e contratos e
suas potencialidades
Lei 9.784/99 - processo administrativo
Lei de responsabilidade fiscal (LRF) e novo regime fiscal (NRF)
Limites da liberdade de crença religiosa e homofobia
Métodos ágeis e aplicação na inovação
Métodos ágeis 2: gestão de mudanças
Microstrategy web - relatórios e dossier
Normas internacionais de auditoria financeira
Nova lei de licitações: consequências para a administração e as penais
O que é business intelligence? Teoria sem mistérios!
Obras e serviços de engenharia com ênfase na nova lei de licitações e
contratos
Oficina de construção colaborativa - solução de problemas com técnicas
de criatividade
OKR: construindo metas ágeis
OKR: direcionando seu negócio para resultados
Orientações técnicas para uso do sistema e-prevenção
Os desafios da proteção de dados no setor público
Palestra "estatísticas e políticas públicas"
Primeira aula lei 14.133/21: inovações no regime jurídico das licitações
e contratos e suas potencialidades
Problem-solving skills
Procedures SQL: executando código no MYSQL
Redação oficial: tópicos essenciais
Siafi básico
STF educa - o emprego da vírgula em 4 lições
Sustentabilidade na administração pública
Técnicas de auditoria interna governamental
Tesouro gerencial
Treinamento zoom para usuários
VII seminário internacional sobre análise de dados na administração
pública
XVII encontro nacional de controle interno

Número de
participantes
2
1
1

Carga horária
20
40
30

1

2

2
2
1
1

40
12
1,5
1

1

10

1

60

4
1
1
2
1
2
2
4
1

40
30
3
18
16
40
40
28
5

4

16

1
1
1
1
5
1

12
6
8
2
11
2

1
1
1
1
1
2
1
4
1
5

2
25
14
20
35
20
28
24
60
2

4
1

16
4
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Ações de capacitação e treinamento custeados pelo MPF
No quadro a seguir, estão descritos os cursos realizados pelos servidores da Audin-

Quadro 3 – Cursos custeados pelo MPF
Curso
Curso de
previsto na organizações
Valor
Número de
Carga
Cursos
PEC/Audin- profissionais executado
participantes
horária
MPU
de auditoria
(R$)
2021?
interna?
Auditoria em folha de pagamento
2
24
Sim
Não
3.960,00
(EAD ou presencial)
Auditoria 4.0
4
24
Sim
Sim
10.000,00
Execução Orçamentária, Financeira
e Contábil de forma Integrada na
28
4
Sim
Não
7.590,00
Administração Pública¹
Gestão
de
Materiais
em
almoxarifado
e
Gestão
de
Patrimônio, enfoque no MCASPe
5
20
Sim
Não
8.000,00
das NBCs T - Controle Físico e
Contábil
Curso online descomplicando a
nova lei de licitações - PL
4
20
Não
Não
1.392,84
4.253/2020³
Gestão de riscos com base no Coso
3
30
Não
Não
1.130,37
ERM e na norma ISO 31.000
COSO ICIF
3
40
Não
Sim
9.000,00
Conbrai 2021
10
16
Não
Sim
4.845,00
Certified Internal Auditor
3
32
Não
Sim
10.500,00
Obras e serviços de engenharia com
ênfase na nova lei de licitações e
4
16
Sim
Não
4.500
contratos
Total 60.918,21
¹ Referente ao curso “Orçamento Público: teoria e prática dos procedimentos e técnicas de elaboração e
execução orçamentária”
² Referente ao curso “DCASP - Entendendo as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público da Teoria à
Prática de Elaboração, Consolidação e Análise”
³ Ofertado pela SGP
4
Referente ao curso “Auditoria de Obras Públicas e Responsabilização de Agentes Públicos (substituído por:
Obras e Serviços de Engenharia com ênfase na nova Lei de Licitação)”

6. RESULTADOS
Os resultados obtidos com as ações de capacitação e treinamento estão
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apresentados a seguir.
6.1. Planejado X Realizado
Figura 2

Figura 3

Foram destinados à
Audin 131,63% dos
recursos previstos
na PEC 2021

Os gráficos acima demonstram os resultados em relação ao planejado pela AudinMPU. Conforme as informações do quadro 1 e 3, é possível observar que foram realizados 5,
dos 8 cursos previstos. Aqui, consideram-se realizados aqueles cursos que foram substituídos
por outros de conteúdos programáticos similares.
Em relação aos recursos financeiros para a capacitação, o excedente de 31,63%
em relação ao orçamento destinado à Audin-MPU deve-se ao remanejamento orçamentário
de cursos cancelados por outros setores do MPF, ou de outros cursos que, apesar de não
constarem na PEC da Audin-MPU, foram solicitados por outras áreas e aberto aos demais
interessados no âmbito do MPF.
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6.2. Horas de capacitação
Considerando a meta anual de 40h horas de capacitação por servidor prevista no
PAINT 2021, seguem abaixo os resultados relativos às horas de capacitação realizadas.
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Figura 5

Figura 6

Figura 7
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Figura 8

Conforme as figuras acima, as análises foram realizadas em relação ao total e por
grupos, para melhor avaliação da realidade na Audin-MPU. A justificativa de agrupamento dos
servidores com funções (geral) e servidores em cargos chefia, comparados aos grupos
servidores sem função e subordinados, respectivamente, se deve a uma ação prevista no
Planejamento Estratégico Audin-MPU 2021-2025 (Programa PG-3.1) que busca estabelecer
critérios de pontuação para ocupação de cargos comissionados, incluindo horas de
treinamento anual como forma de incentivo à constante atualização quanto aos
conhecimentos de auditoria. Deve-se ressaltar que não há metas específicas, como, por
exemplo, percentual de servidores que devam atingir as 40h anuais no ano, impossibilitando
uma análise mais aprofundada dos resultados alcançados.
Em relação às médias de horas de capacitação, procedeu-se a uma análise
complementar, considerando que, apesar das médias estarem acima de 40h anuais, 42,3%
P á g i n a 13 | 17
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dos servidores não fizeram o mínimo estabelecido no PAINT. Além disso, há uma aparente
diferença de horas de capacitação entre servidores com e sem função e entre chefia e
subordinados. Assim, em conjunto com a análise descritiva, foram realizados testes
estatísticos para averiguar a hipótese de diferença entre os grupos.
Após realização de testes estatísticos preliminares (Levene e Shapiro-Wilk) para
análises descritivas dos grupos, foi realizado o Teste U de Mann-Whitney para amostras
independentes, cujo objetivo foi verificar diferenças entre os grupos servidores com/sem
função e chefia/subordinados.
Os resultados dos valores de p-exact no Teste U de Mann-Whitney foram acima

Como os valores de p foram maiores que 0,05 no teste, os resultados indicam que não é
possível afirmar estatisticamente que há diferença entre os grupos, ou seja, os servidores que
estão no grupo “com função” e “chefia” não se capacitaram mais que os servidores que estão
nos grupos “sem função” e “subordinados” em 2021, apesar de apresentarem médias e
medianas maiores. O detalhamento da metodologia utilizada encontra-se no documento
AUDIN-MPU-00000600/2022.
6.3. Autodesenvolvimento profissional
Abaixo, seguem resultados relativos à proatividade dos servidores na busca do
desenvolvimento profissional por meio de capacitações e treinamentos.
Figura 10
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Devido ao cenário atual de restrições orçamentárias, não é possível atender a
todos que necessitam desenvolver competências relacionadas às suas atribuições. Assim,
cursos gratuitos têm sido uma das soluções para sanar este problema.
A Asgeq busca, periodicamente, informações sobre cursos gratuitos ofertados por
instituições governamentais reconhecidas e divulga 4 vezes ao ano aqueles que podem
interessar aos servidores considerando suas atribuições na Audin-MPU, por meio de um
Boletim de Capacitações.
Quanto aos resultados, vale destacar que, dos servidores que buscaram se
capacitar além de cursos planejados e pagos pelo MPF, quase 80% deles se aperfeiçoaram por
meio dos cursos oferecidos nos Boletins, demonstrando que sua divulgação atinge o objetivo
a que se propõe.
6.4. Cursos provenientes de organizações profissionais de auditoria interna
Considerando a ação prevista no Planejamento Estratégico Audin-MPU 2021-2025
(Programa PG-4.1), que busca a inclusão de cursos de organizações profissionais de auditoria
interna (como o IIA-Brasil), segue abaixo os resultados de 2021:
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Figura 13

Os resultados refletem a necessidade de associação que a organização profissional
de AI exige para realização de cursos. O custo dessa associação deve ser arcado pelo próprio
servidor, o que pode interferir no percentual de servidores aptos e dispostos a participar dos
cursos oferecidos por essas organizações.
7. CONCLUSÃO
As informações deste relatório demonstram os resultados alcançados em relação
ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências por meios de cursos, porém não é
possível avaliar se foram resultados bons ou ruins pela falta de objetivos pré-estabelecidos.
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Assim, se faz necessário estabelecer metas para avaliar o alcance dos resultados
da Audin-MPU quanto ao desenvolvimento profissional dos servidores, considerando o
planejado para o ano. Atualmente a única meta existente é a de 40 h, prevista no PAINT. Há,
no Planejamento Estratégico 2021-2025, ações voltadas para melhorias no processo de
capacitação, inclusão de cursos de organizações profissionais, entre outros, porém não há,
ainda, metas e indicadores claros e específicos que permitam avaliar o desempenho quanto
ao desenvolvimento profissional dos servidores.
É o Relatório.
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Assessora da ASGEQ
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Brasília, 12 de abril de 2022.
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