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Missão

Fortalecer e assessorar a gestão, bem como, propor medidas
para a racionalização das ações de controle no sentido de
contribuir para a garantia da legalidade, da moralidade e da
probidade dos atos da administração do Instituto Federal de
Alagoas – Ifal.



POR QUE A AUDINT REALIZOU ESSE
TRABALHO?

Este trabalho buscou avaliar o processo de
Seleção de Ingressos no Ifal, analisando se
os controles adotados estão em
conformidade com as normas e se o fluxo
dos processos, desde o planejamento até
os registros da execução, evidenciam a
eficácia e a eficiência das atividades.
Nesse contexto, a avaliação se deu a partir
da análise de documentos encaminhados a
esta Auditoria Interna pelo Departamento
de Seleção de Ingressos ou coletados na
página oficial (informações públicas).

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS
PELA AUDINT?

Verificou-se por meio do presente trabalho
que os procedimentos adotados pelo
Departamento de Seleção de Ingressos
carecem de ajustes nos controles adotados
e no aprimoramento da transparência dos
dados e informações relativas à atividade.

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES
DEVERÃO SER ADOTADAS?

Foram expedidas recomendações
estruturantes visando à melhoria dos
procedimentos de gestão e fiscalização da
seleção dos ingressos.



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Audint - Auditoria Interna
Copes - Comissão Permanente de Exame de Seleção
DSI - Departamento de Seleção de Ingressos
Enade - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
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1. INTRODUÇÃO
Trata-se de Relatório de Avaliação do processo de Seleção de Ingressos no Ifal,
que busca analisar se os controles adotados estão em conformidade com as
normas e se o fluxo dos processos, desde o planejamento até os registros da
execução, evidenciam a eficácia e a eficiência das atividades.

A avaliação do objeto se justifica frente o risco envolvido no processo,
considerando critérios como materialidade, criticidade, relevância e oportunidade
conforme questionário aplicado para definição dos temas a serem auditados em
2020 e delimitado no Paint 2020. Cabe ressaltar que o tema nunca foi objeto de
auditoria na instituição, então trata-se de trabalho inicial e passível de
monitoramento no futuro.

Considerando que é imprescindível a otimização dos gastos públicos, reduzindo
ineficiências, o objetivo deste trabalho foi buscar melhorias nos controles adotados
pelo Departamento de Seleção de Ingressos (DSI) e na eficiência operacional dos
processos envolvidos. O trabalho orientou-se no sentido de responder às
seguintes questões e subquestões de auditoria:

1. O DSI formaliza o processo de planejamento e de avaliação da
realização dos processos seletivos?
1.1 A quem são apresentados os processos de planejamento e avaliação da
realização dos processos seletivos?

2. O DSI desenvolve planejamento financeiro dos processos seletivos, com o
orçamento de despesas para aprovação, quanto aos recursos materiais de
consumo e de pessoal?
2.1 Existe regulamentação complementar indicando informações como prazos,
transparência e conteúdos mínimos que devem constar no planejamento financeiro
dos processos seletivos,com o orçamento de despesas para aprovação, quanto aos
recursos materiais de consumo e de pessoal?
2.2 Os valores indicados no planejamento foram coerentes com o executado?
2.3 Os membros das Comissões assinam Termo de Compromisso e de
Confidencialidade?
2.4 Existem critérios estabelecidos para definição dos membros das comissões?
2.5 Existem controles estabelecidos para identificar o parentesco entre membros
das comissões/fiscais e candidatos?

3. Qual o documento que regulamenta as atribuições, prazos e
responsabilidades dos envolvidos nos processos de seleção?
3.1 O documento que regulamenta as atribuições, prazos e responsabilidades dos
envolvidos nos processos de seleção é suficiente e está atualizado?

4. Como é feito o monitoramento do processo de impressão, montagem,
grampeamento, separação, empacotamento e armazenamento dos malotes?
4.1 Há registro do monitoramento do processo de impressão, montagem,
grampeamento, separação, empacotamento e armazenamento dos malotes?
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5. As estatísticas com dados necessários ao planejamento da instituição
(vagas ofertadas, concorrência por tipo, concorrência por sexo etc) são
disponibilizadas pelo DSI de forma completa e tempestiva?

5.1 Qual instrumento regulamenta quais informações serão disponibilizados pelo
DSI?
5.2 Onde estão disponibilizadas as últimas estatísticas elaboradas pelo DSI?

6. O planejamento, o monitoramento das ações ou a avaliação dos processos
do DSI considerou as metas estabelecidas no PDI do Ifal?
6.1 Quais documentos de planejamento, monitoramento e avaliação do DSI,
evidenciam  a busca pelo cumprimento das metas estabelecidas no PDI?

1.1 BENEFÍCIOS ESPERADOS

Espera-se, com esse trabalho, contribuir com o fortalecimento dos controles
adotados no processo de seleção de ingressos no Ifal. A expectativa é de que,
inicialmente, sejam identificados os processos que carecem de controles. Quanto
aos controles já adotados, buscou-se apontar a suficiência destes, tendo como
parâmetro procedimentos apontados na literatura especializada, na própria
legislação ou boas práticas implementadas por outras instituições que deram bons
resultados. O objetivo final é contribuir, por meio das recomendações, para que o
processo de seleção de ingressos seja ainda mais eficiente, efetivo e eficaz.
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2. RESULTADOS DOS EXAMES
A fim de coletar informações necessárias para avaliação do processo de seleção de
ingressos, foram solicitadas, por meio do Memorando Eletrônico, encaminhado à
Pró-Reitoria de Ensino (Proen) e ao Departamento de Seleção de Ingressos (DSI), as
seguintes informações:

- Documentos de planejamento financeiro e operacional, incluindo mapeamento de
riscos e indicação de medidas para tratá-los;
- Normativos que regulamentem os critérios necessários e os impedimentos impostos
aos membros das comissões, fiscais e colaboradores participantes dos processos
seletivos, bem como os prazos e responsabilidades;
- Termos de Compromisso e Confidencialidade assinados pelos membros das
comissões, fiscais e colaboradores, bem como os controles aplicados a fim de
monitorar os impedimentos (como controles quanto ao grau de parentesco, por
exemplo);
- Registro dos controles (documentos e filmagens, por exemplo) do processo de
impressão, montagem, grampeamento, empacotamento, armazenamento e
distribuição dos malotes de provas;
- Relatórios de avaliação do processo de seleção, com estatísticas e demonstração
dos recursos utilizados, bem como a indicação do local onde este está disponibilizado
para controle social.

A partir das respostas recebidas, apresentamos os resultados do exame do processo
com as respectivas recomendações, a fim de adicionar valor e melhorar as operações
buscando adequação e eficácia dos controles internos implementados pela gestão em
resposta aos riscos, inclusive no que se refere à governança, às operações e aos
sistemas de informação.

2.1 - Falhas no planejamento que resultaram na superestimativa do quantitativo
e valor contratado

Inicialmente, o DSI informou que

“Anualmente este departamento realiza inúmeros processos seletivos para ingressos
de alunos, mais especificamente quanto aos editais sob a responsabilidade da
Pró-Reitoria de Ensino.

Dentre eles, o maior e o que envolve mais recursos orçamentários e humanos, sem
dúvida alguma é o Exame de Seleção para ingresso de alunos nos Cursos do Ensino
Médio Integrado e o Ensino Médio Subsequente cuja prova, nos últimos anos, ocorreu
sempre ao final do mês de novembro, com ingresso dos alunos no ano subsequente.

Devido à grande demanda de recursos humanos principalmente para trabalhar no dia
da prova (por volta de 800 pessoas), além de criarmos uma comissão interna (Copes)
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formada por servidores deste instituto, também colhemos várias cotações de
empresas para o apoio, principalmente no dia da prova, elaborando em seguida um
documento solicitando a contratação de empresa especializada em concursos. Nos
últimos anos tem sido contratada a Fundepes.”

O DSI encaminhou o documento ‘Estudos Preliminares’, que trata do planejamento da
contratação de empresa especializada em concursos públicos. No documento, é
apresentada a justificativa quanto à contratação da Fundepes para realizar o processo
de seleção, bem como indicado o respaldo legal da contratação, estimativas de
quantitativos e valores, referência ao PDI do Ifal, histórico do levantamento de
mercado realizado pelos responsáveis pelo planejamento da contratação, bem como
mapa de riscos do processo. Quanto ao planejamento, contudo, não foi previsto o risco
de superestimativa na contratação, o que, de fato, aconteceu.

A Fundepes foi contratada para organizar e realizar o certame para um total de 20.000
candidatos, uma quantidade 46,58% maior que no ano anterior, a um valor de R$
21,00/candidato. O documento previu, ainda, a contratação de 700 colaboradores a
mais. O valor contratado foi, portanto, de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil
reais) de acordo com o contrato assinado em 18 de outubro de 2019, encaminhado a
esta Auditoria (vide anexo) e empenhado, conforme Nota de Empenho encaminhada a
esta Auditoria Interna (vide anexo), em 11 de outubro de 2019.

Esse aumento no número de candidatos foi previsto considerando, tão somente, a
redução do tempo de integralização dos cursos do ensino médio integrado de 04 para
03 anos, sem ter sido considerado, ou pelo menos registrado no planejamento, outros
fatores como, por exemplo, histórico de anos anteriores, experiência de outros IFs, o
número de estudantes aptos para a prova nos municípios de realização das provas ou
estimativa individualizada por campus ou curso.

No entanto, conforme relatório da Fundepes, o número total de candidatos inscritos
para o certame foi de 12.877, 32,61% candidatos a menos do que previsto. Um
número de participantes, inclusive, menor que o de 2018, que contou com 13.644
inscritos. Considerando o valor/candidato contratado, se o quantitativo planejado fosse
mais próximo do realizado, o Ifal teria maior eficiência dos recursos despendidos no
processo.

Manifestação da Gestão

Sobre a situação identificada, a gestão manifestou-se, por meio do Memorando
Eletrônico nº 38/2020-PROEN-DSI, informando que:

Durante o ano de 2019, foi definido institucionalmente que todos os cursos do ensino
médio integrado teriam sua duração reduzida, passando dos atuais 04 anos para 03
anos. Essa mudança, no nosso entendimento poderia elevar o número de inscritos para o
patamar indicado no Contrato (20.000 inscritos), o que após o término das inscrições
para o Exame de Seleção 2020.1 não se concretizou.

Entretanto, a afirmação de que “o Ifal teria maior eficiência dos recursos despendidos no
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processo”, não encontra respaldo nem no Contrato, tampouco nos valores efetivamente
pagos. Em primeiro lugar, porque houve a arrecadação com a taxa de inscrição de parte
dos candidatos (que não foi mencionada nesse relatório de auditoria) que atingiu o
montante de R$ (350.750,00).

Em segundo lugar, conforme transcrição abaixo do subitem 4.3 (anexado à página 28
desse relatório) do Contrato firmado entre o Ifal e a Fundepes, o valor de R$ 420.000,00
(quatrocentos e vinte mil reais) era meramente estimativo.

“4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
Contratada dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.”

Sendo assim, anexamos a cópia do Memorando Eletrônico no 128/2019 e da Nota Fiscal
Eletrônica de Serviço - NFS-e, no 3592 de 02/12/2019, no valor de R$ 270.291,00
(duzentos e setenta mil, duzentos e noventa e um reais) que foi o valor efetivamente
pago e que é equivalente a 12.871 inscritos (12.871 x R$ 21,00).

Quanto à diferença a menor entre o valor empenhado e o valor efetivamente pago
(-149.709,00) à Pró-Reitoria de Administração foi informada por este departamento
através do Memorando Eletrônico no 129/2019, de 03 de dezembro (segue em anexo)
para os fins contábeis cabíveis.

Concluindo, destaque-se que todo o processo seguiu as normatizações internas e
externas, sendo aprovado formalmente pelo Procurador da A.G.U. que fica no Ifal, com a
coleta de preços de outras instituições e divulgação nos canais legais, inclusive seus
resultados são amplamente divulgados tanto nos sites institucionais como nos Dados
Abertos. Dessa forma, englobando os pilares fundamentais da Administração pública:
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Economicidade.

Análise da Auditoria Interna

Da análise da manifestação da gestão ao item 2.1 cumpre destacar que esta Auditoria
Interna respaldou suas constatações e recomendações nos documentos recebidos por
meio do Memorando Eletrônico nº 22/2020 - PROEN-DSI. Tendo sido recebido, dentre
eles, o Contrato nº 17/2019 e a Nota de Empenho que continham as informações
analisadas e explicitadas no Relatório Preliminar desta ação, conforme indicado acima.

O Contrato, de fato, esclarece que, havendo diferença entre o valor estimado e o real,
este seria registrado em Termo Aditivo. No entanto, não nos foi encaminhado este
segundo documento, tendo sido analisada, apenas, a primeira situação. Também não
foi possível localizar o documento na página oficial do Ifal. Por esse motivo, não
havíamos considerado a situação na primeira análise. No entanto, como foram
encaminhadas as informações complementares para esta Auditoria, pelo DSI,
informando os valores devidamente pagos, inclusive com notas fiscais comprovando as
informações (em anexo), acatamos os documentos comprobatórios que explicitam o
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ajuste de valores pagos.

Mantemos, contudo, nossas recomendações quanto ao planejamento dos exames de
seleção de ingressos no futuro, no sentido de considerar outros indicadores e
informações na estimativa da contratação, inclusive apontando a discrepância entre
valores estimados e realizados como um risco no Mapa de Riscos. Esse planejamento
deve nortear a tomada de decisões quanto à necessidade em investir na divulgação
em novos canais, da necessidade ou não de realização de provas em determinados
locais, etc.

Mantemos também a recomendação relativa aos controles internos adotados no
processo de elaboração, impressão, grampeamento, empacotamento, armazenamento
e distribuição dos malotes de provas sejam revisados e melhorados, buscando
soluções que envolvam o registro (como filmagens, por exemplo) com segurança de
todo o processo. Apesar de o processo estar em conformidade com a legislação, como
destacado na manifestação da gestão e verificado por esta Auditoria Interna, essa
recomendação tem como objetivo fortalecer a boa governança da instituição
contribuindo com a segurança do processo, uma vez que ao analisarmos o risco deste,
problemas como a ocorrência de vazamentos, por exemplo, ainda que improvável teria
alto impacto. A título de exemplo, temos os certames conduzidos pelo Inep, que, para a
realização do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes - Enade e do Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, especificou medidas (controles
internos) relativos à segurança do processo desde o processo licitatório, conforme é
possível verificar em http://portal.inep.gov.br/licitacoes .

2.2 - Precariedade dos controles relativos aos processos de impressão,
montagem, grampeamento, empacotamento, armazenamento e distribuição dos
malotes de provas

Quanto aos controles utilizados durante os processos de impressão, montagem,
grampeamento, empacotamento, armazenamento e distribuição dos malotes de
provas, a DSI informou a esta Audint que “todos são executados por membros da
Copes que atuam na comissão há muitos anos, e portanto, de nossa confiança,
mesmo assim os referidos trabalham sob a supervisão direta também de 01 membro
da Copes, designado especificamente para tal fim. Também os envelopes de provas
são de segurança e contém lacre e numeração.”

Sobre a Comissão Permanente de Exame de Seleção (Copes), esta Audint verificou
que, apesar de ser uma comissão permanente, não está relacionada no site do Ifal
junto às outras comissões, no link específico que as relaciona e disponibiliza
informações sobre cada uma delas,
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissoes-permanentes. Tal fato, pode
prejudicar a transparência dos processos conduzidos pela Copes.
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Figura 1. Área onde são disponibilizadas as informações sobre as Comissões Permanentes do
Ifal

Fonte: Site do Ifal

Não identificamos, também, nem no Estatuto do Ifal, nem no Regimento Geral da
Instituição, menção sobre a referida Comissão, bem como quais os critérios utilizados
para a seleção de seus componentes, periodicidade de composição, atribuições, nem
quaisquer informações que indique como a referida comissão realiza, monitora e avalia
as atividades que o Chefe de Departamento de Seleção de Ingressos indicou serem
de sua competência.

Destaque-se que, o Chefe de Departamento, indica em sua resposta que o critério
antiguidade dos membros é suficiente para respaldar a confiabilidade dos controles do
processo de elaboração e manipulação das provas, contudo, não há nem na
legislação, nem na jurisprudência, nem na literatura consultada acerca de controles
internos e integridade, a menção a esse critério como suficiente para garantir a
efetividade dos controles.

Manifestação da Gestão

Diferente, por exemplo da CPPD, CIS e outras, onde seus membros são eleitos e tem
um mandato, do ponto de vista prático a Copes não é uma “comissão permanente”,
assemelhando-se a outras comissões com atuações pontuais e com duração variável,
tais como: Comissões organizadoras de Jogos Internos, de Festivais Literários, de
eventos etc. Tal constatação pode explicar a ausência de menção no Estatuto, no
Regimento Geral da instituição assim como de link específico no site institucional.
Nesse caso, já existe naquele site o espaço reservado a este departamento, o qual
julgamos ser o adequado.

Já em relação aos critérios para a seleção dos membros da referida comissão, embora
por si só não sejam suficientes, consideramos sim que a “antiguidade” exercida ao
longo do tempo com integridade e eficácia (meritocracia) são critérios imprescindíveis
para a escolha e a manutenção dos mesmos, o que está corroborado na legislação que
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regulamenta o pagamento de Encargo de Cursos e Concursos (Portaria no 3830/GR,
de 25/10/2019 e Artigo no 4 do Decreto no 6.114, de 15/05/2007, transcrito abaixo):

“Art. 4o Para fins de desempenho das atividades de que tratam os incisos I e II do art.
2º, deverá o servidor possuir formação acadêmica compatível ou comprovada
experiência profissional na área de atuação a que se propuser.”

Ainda em relação aos membros da Copes, seguimos à risca a legislação acima,
quando da formação da referida comissão:
- Os processos que dependem da gráfica são exercidos por servidores efetivos e
lotados naquele setor;
- A assistência médica, idem;
- A elaboração das questões das provas se dá por professores efetivos e formados nas
respectivas áreas (Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História);
- A presidência da Copes neste certame foi exercida pela servidora Maria Betânia Vilar
de Souza, a qual tem larga experiência em seleções de alunos, coordenando a
aplicação das provas no Campus Maceió, tendo sido a representante do Ifal junto à
realização do Enem desde a sua criação, coordenando ainda outros concursos
organizados por empresas como: Cespe, Copeve e Fundação Carlos Chagas.

Em todos os casos citados acima, são servidores efetivos do Ifal.

Análise da Auditoria Interna

Esta Auditoria Interna reforça a necessidade de regulamentação das atividades da
Comissão Permanente de Exame de Seleção (Copes), uma vez que, apesar da
manifestação da gestão indicar que “do ponto de vista prático a Copes não é uma
‘comissão permanente’, assemelhando-se a outras comissões com atuações pontuais
e com duração variável”, entendemos que, sendo a atividade de seleção de ingressos
de frequência regular e permanente, é indispensável que a instituição regularmente as
atribuições dos servidores que atuarão na Copes, bem como se dará a seleção e o
perfil mínimo exigido dos membros. É relevante, ainda, que se realize o mapeamento
dos processos, que identifique as atividades que necessitam de melhorias nos
controles, e, como foi indicado os elementos integridade e eficácia, que esses
indicadores sejam registrados e monitorados. Assim sendo, mantém-se a
recomendação do item e a Auditoria Interna acompanhará a sua implementação ou as
implicações na assunção do risco de não implementá-las.

2.3 - Falhas relativas à transparência ativa dos processos gerenciados pelo DSI

Quanto à transparência ativa, foi analisada a área relativa ao Departamento de
Seleção de Ingressos no novo site do Ifal.

Inicialmente, foi identificado que no link relativo à legislações e normas relacionadas à
seleção de ingressos constam legislações e normas relacionadas a diversos temas,
exceto sobre a seleção de ingressos. Tal fato, pode prejudicar a eficácia do processo,
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uma vez que, caso a comunidade acadêmica busque sanar dúvidas ou se informar
acessando essa área específica, não obterá êxito.

Além disso, no espaço do site institucional relativo ao DSI, não estão disponibilizadas
informações relativas aos participantes dos processos de Seleção de Ingressos, aos
integrantes do DSI ou mesmo da Copes. Essas informações são indispensáveis, uma
vez que possibilitam o controle social.

Manifestação da Gestão

Ao verificarmos o conteúdo do espaço reservado a este departamento, realmente foi
constatado que houve equívoco por parte de quem inseriu tais conteúdos, pois todos
os referem-se Departamento de Políticas Estudantis. Já solicitamos a correção com a
inclusão da legislação que trata especificamente do ingresso de alunos.

Análise da Auditoria Interna

A Auditoria Interna acompanhará a implementação da recomendação para considerá-la
atendida. Ao revisitar o espaço do DSI no site institucional, verificamos que o mesmo
ainda não foi ajustado, apesar da manifestação da gestão ter indicado que o mesmo já
foi solicitado.

2.4 - Não atingimento das metas previstas nos documentos de planejamento
institucional

Nesse trabalho foi avaliada, ainda, a Relação Candidato por Vaga (RCV), que mede a
consonância da oferta de vagas em relação à procura do público (concorrência das
vagas), tendo como parâmetro as metas traçadas no PDI 2014-2018, que foi
prorrogado até o ano de 2019 e, portanto, refere-se ao período analisado neste
trabalho.

A fórmula indicada para encontrar o indicador é dada por

Total de inscritos x 100
Vagas ofertadas

O relatório dos indicadores do Ifal (anos 2016/2017), divulgado no endereço eletrônico
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-instituc
ional/levantamento-indicadores-geplanes-2016-2017-geral-ifal.pdf , indica que o PDI
2014-2018 previu para 2016 um RCV de 15/1, tendo atingido 6,17/1. O mesmo
documento indica que para 2017 o Ifal previu um RCV de 7/1 e atingiu 6,38/1.

Para o ano de 2018, o RCV previsto foi de 7/1, no entanto o Ifal atingiu 5,63/1,
conforme o Relatório de Gestão do ano 2018 do Ifal publicado no endereço eletrônico
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-instituc
ional/relatorio-de-gestao-2018.pdf Esse indicador aponta que, em 2018, o Ifal teve o 8º

9

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/levantamento-indicadores-geplanes-2016-2017-geral-ifal.pdf
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/levantamento-indicadores-geplanes-2016-2017-geral-ifal.pdf
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/levantamento-indicadores-geplanes-2016-2017-geral-ifal.pdf
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/relatorio-de-gestao-2018.pdf
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/relatorio-de-gestao-2018.pdf
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/relatorio-de-gestao-2018.pdf


maior RCV da Rede Federal, conforme indicando na Plataforma Nilo Peçanha
http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2019.html . Apesar de, individualmente, esse
indicador aparentar não expressar tantas informações para a tomada de decisão da
gestão, este deve ser considerado como um termômetro entre a oferta de vagas e a
procura do público.

Na revisão do seu planejamento, materializado no PDI 2019-2023
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-instituc
ional/pdi-2019-2023-final-revisado.pdf, o Ifal considerou o histórico e estabeleceu
como meta para os próximos anos um RCV mais próximo do que vem executando, de
6:1.

No entanto, observa-se que, embora o número de vagas ofertadas no Ifal tenha
aumentado, o número de inscritos no exame de seleção em 2020, como apontado
anteriormente neste Relatório, diminuiu.

Gráfico 1. Vagas ofertadas no Ifal relativas aos cursos técnicos integrados nos anos de 2019,
2019 e 2020

Fonte: Site do Ifal
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Por fim, essa Auditoria Interna informa que analisou ainda a evolução do número de
vagas ofertadas em cursos e campi específicos, conforme registro abaixo

Tabela 1. Vagas ofertadas por ano e curso no Ifal

Cursos Técnicos Integrados

CAMPUS CURSO TURNO 2018.1 2019.1 2020.1

Maceió

Eletrônica

Matutino 36
36 36

Vespertino 72
72 72

Eletrotécnica

Matutino 36
72 72

Vespertino 72
36 36

Total Oferta dos Cursos Integrados 709 709 720

Total Geral de Todos os Cursos 2269 2555 2613

Cursos Técnicos Subsequentes

Maceió Eletrotécnica Noturno 25
25 25

Benedito
Bentes

Logística Vespertino 40
40 40

Noturno 40
40 40

Enfermagem Diurno
20 24

Total Oferta dos Cursos Subsequentes 140
150 150

Total Geral (Somatório de todos os cursos)
Subsequentes

762
832 747

Fonte: Site Ifal, Processos Seletivos.

Observa-se nos cursos Técnicos Integrados em Eletrônica e Eletrotécnica que nos
anos/período de 2018.1, 2019.1, 2020.1 não houve aumento na oferta de vagas nos
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cursos de Eletrotécnica e Eletrônica, fato divergente da meta prevista no Plano de
Desenvolvimento Institucional.

Gráfico 2. Cursos Técnicos Subsequentes dos processos 2018.1, 2019.1 e 2020.1

Fonte: Site do Ifal, Processos Seletivos.

Observa-se um decréscimo na oferta dos cursos técnicos Subsequentes no
ano/período 2020.1, quanto aos cursos Eletrotécnica (C. Maceió) e Logística (C.
Benedito Bentes), foram ofertadas as mesmas vagas nos períodos de 2018.1, 2019.1
e 2020.1; Já no Curso de Enfermagem (C. Benedito Bentes) houve um aumento de 4
vagas.

Manifestação da Gestão

Conforme constatado por essa auditoria, o PDI 2019-2023 aponta para valores de RCV
(Relação Candidato/Vagas) mais condizentes com a realidade atual, fato que por si só,
já aponta para a perda da importância das metas do PDI anterior 2014-2018. Portanto,
ao nosso ver, nesse ponto específico o assunto está superado. Importante a
observação registrada por essa auditoria de que ainda assim o Ifal ocupou a 8ª melhor
RCV dentre os institutos federais.

Já para o Exame de Seleção 2020.2 – Cursos Subsequentes, o Ifal optou pela
mudança nos processos seletivos que passarão a análise de notas ao invés da
aplicação de provas tradicionais, e onde não haverá a cobrança de taxa de inscrição.

Pelo histórico registrado em outros institutos que fizeram essa mesma opção, o número
de inscritos cresceu substancialmente. Dessa forma, quiçá este instituto passe a ser o
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1º colocado dentre os institutos federais nesse quesito (RCV).

Quanto à evolução das vagas ofertadas as quais estariam em divergência em relação
ao PDI, esse item foge de alçada deste departamento.

Análise da Auditoria Interna

Tendo em vista que a manifestação da gestão indica a adoção de novas medidas e, de
fato, o PDI vigente apresenta indicadores ajustados. Esta Auditoria acata a
manifestação da gestão, informando, contudo, que o monitoramento e avaliação dos
indicadores de gestão serão objeto de ações de acompanhamento futuras.

2.5 - Necessidade de melhorias na divulgação de informações relativas às
chamadas para realização de matrículas

Da análise das listas dos classificados e suplentes apresentados no sistema
Processos seletivos, conforme Edital nº 20/2019/DSI/PROEN-IFAL (Retificado),
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e Edital nº 21/2019/DSI/PROEN-IFAL
(Retificado), Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio – ambos 2020.1,
observa-se o atendimento aos 50% das vagas previstas para as ações afirmativas.

Quanto às chamadas para realização de matrículas dos aprovados, analisando as
informações divulgadas no endereço eletrônico
https://exame.ifal.edu.br/exames/infoExamesAnteriores/138, observa-se que não há
clareza quanto às convocações/chamadas posteriores à primeira, a exemplo do Curso
Técnico Subsequente em Logística, nos turnos vespertino e noturno, em que
realizou-se a segunda e a sexta chamadas apenas, não havendo convocados
suplentes da ampla concorrência para a matrícula na terceira, quarta e quinta. Já no
Curso Técnico Subsequente em Enfermagem, Integral, em que houve a 2ª chamada e
a 4ª chamada. Tal fato evidencia fragilidades nos mecanismos que deveriam garantir a
transparência dessa relevante etapa do certame.

No Curso Técnico Subsequente em Logística, turno vespertino, foram convocados
13 suplentes, sendo 10 (2 – ampla concorrência, 7 – PPI-I, 1 – OE i na 2ª chamada; 2
– PPI-I na 3ª chamada e 1 – ampla concorrência na 6ª chamada. No turno noturno,
foram convocados 11 suplentes, sendo 8 (4 – ampla concorrência, 2 – PPI-I, 2 –OE I)
na 2 ª chamada, 1 – ampla concorrência na 3ª chamada, 1 – ampla concorrência na 5ª
chamada e 1 PPI-I na 6ª chamada. Não houve convocados na 4ª chamada.

No Curso Técnico Subsequente em Enfermagem, Integral, foram convocados 4
suplentes, sendo: 2 – ampla concorrência e 1 PPI-I, na 2ª chamada, e, 1- ampla
concorrência na 4ª chamada. Não houve convocados na 3ª chamada

Manifestação da Gestão

No último parágrafo da página 9 há a seguinte menção: “... a exemplo do Curso
Técnico Subsequente em Logística, nos turnos vespertino e noturno, em que se
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realizaram a segunda e a sexta chamadas apenas (grifo nosso)”.

Conforme a transcrição da página do site indicada no link
(https://exame.ifal.edu.br/exames/infoExamesAnteriores/138), está demonstrado
que houve efetivamente 05 chamadas após a Chamada dos Classificados para o
campus em epígrafe (da 2a à 6a chamada).

Para cumprir o princípio da eficiência, os candidatos vão sendo convocados à medida
em que vão surgindo vagas, quer seja por não confirmação da matrícula ou de
desistência no início do curso. Isso pode explicar o porquê de no curso mencionado
acima (Logística) tenha havido convocações apenas na segunda e sexta chamadas,
visto que as vagas surgidas nesse ínterim (3a à 5a chamadas) eram destinadas a
outro(s) curso(s) do mesmo campus.

Ademais, os candidatos são convocados de acordo com o seu tipo de concorrência, o
que pode ocasionar que não haja candidato(s) convocado(s) para a Ampla
Concorrência em quaisquer uma das chamadas.

Entretanto, achamos interessante e nos próximos editais, acataremos a sugestão de
incluir os dados da vaga de origem (no de inscrição, nome, tipo de concorrência),
quando realizarmos a convocação do candidato em Lista de Espera.

Análise da Auditoria Interna

Tendo em vista que a gestão manifestou que acatará as recomendações desta
Auditoria Interna, acompanharemos a medida e seus desdobramentos em ações
futuras.
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3. RECOMENDAÇÕES

Achado 2.1

a) Recomendamos que, no planejamento dos próximos processos de
seleção, haja maior rigor na estimativa dos quantitativos a fim de garantir
que não haja superestimativa e, assim, haja maior eficiência e
economicidade dos recursos empregados.

b) Recomendamos que os controles empregados no processo de
elaboração, impressão, grampeamento, empacotamento, armazenamento
e distribuição dos malotes de provas sejam revisados e melhorados,
buscando soluções que envolvam o registro com segurança de todo o
processo.

Achado 2.2

a) Recomendamos a normatização da Copes, indicando critérios
objetivos que regulamentem a seleção para sua constituição, bem como
período de permanência dos servidores nesta, suas responsabilidades,
impedimentos, bem como as atribuições.

b) Recomendamos que as informações relativas às atividades da
Copes sejam publicizadas no site institucional, a fim de garantir a
transparência e a accountability, bem como, seja promovido o controle
social dos processos sob responsabilidade desta comissão.

Achado 2.3

a) Recomendamos a disponibilização de toda a legislação e normas
relativas aos processos de seleção de novos alunos, na área indicada para
tal, a fim de garantir que através de consulta ao site institucional, sejam
sanadas dúvidas imediatas relativas ao processo.

b) Recomendamos que sejam indicados, no site institucional, na área
específica do DSI: seus componentes, os participantes da Copes e os
participantes diretos dos processos de seleção de ingressos, a fim de
possibilitar o controle social sobre a inexistência de relação entre os
envolvidos no processo e os candidatos.

Achado 2.4
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a) Recomendamos a implantação de controles efetivos que monitorem
os indicadores previstos no planejamento, sobretudo no PDI, a fim de que
os resultados do Ifal sejam mais próximos das metas planejadas.

Achado 2.5

a) Recomendamos que, quanto às informações relativas às chamadas
para preenchimento das vagas, seja garantida a transparência ativa e
detalhada das razões e, inclusive, que seja explicitada a origem da vaga.
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4. CONCLUSÃO

A Avaliação do Processo de Seleção de Ingressos, evidenciou que existe a
possibilidade de avançar no modelo de planejamento dos próximos processos
seletivos, a fim de alcançar mais eficiência e economicidade no uso dos recursos.

Além disso, cabe destacar que os controles relativos à execução do processo
podem ser aprimorados, garantindo maior efetividade dos mesmos e
proporcionando transparência, accountability e controle social. Esses controles
dizem respeito desde a seleção dos servidores que atuarão nos processos,
baseados em critérios objetivos e que priorizem critérios objetivos, como
habilidades profissionais e aspectos relativos à integridade, inclusive buscando o
atendimento às metas traçadas no planejamento.

Na avaliação inicial também foi possível identificar que a divulgação de
informações relativas ao tema, no site institucional, é limitada. O espaço virtual
precisa ser revisto e alimentado de informações que promovam a transparência do
processo e possibilite o controle social.

A gestão manifestou-se indicando a concordância com parte das recomendações e
justificando a não implementação de outras. Destaque-se, nesse último caso, que a
gestão assume o risco de ter os objetivos impactados pela não adoção das
medidas recomendadas por esta Auditoria Interna.

Apesar de tratar-se de Relatório Final, esta Auditoria Interna coloca-se à disposição
para elucidar quaisquer dúvidas que, porventura, surjam. Bem como monitorará as
recomendações que não foram implementadas, sendo possível considerá-las
acatadas assim que nos forem encaminhados documentos/informações que
evidenciem as providências tomadas para atendê-las.

Informamos, por fim, que sendo esta a primeira ação de Auditoria Interna sobre a
temática, certamente, dado o impacto do processo no atingimento dos objetivos
institucionais, será matéria de acompanhamento e reavaliação no futuro.

Maceió, 10 de setembro de 2020

Silvana Kelly Coimbra Peixoto
Técnica em Assuntos Educacionais

Marília Cristyne Souto Galvão Barros Matsumoto
Auditora/Chefe da Auditoria Interna
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