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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?

A realização da Ação nas Relações Institucionais do
Ifal foi definida por meio de aplicação de instrumento
de avaliação de risco na área de Extensão pela
UAIG. A partir dessa demanda, a Auditoria Interna
debruçou-se sobre os processos da área a fim de
identificar eventuais riscos e recomendar ações que
garantam mais eficiência, eficácia e efetividade às
áreas.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA
AUDINT?

Da análise realizada pela Audint, foi possível
identificar que há ações sendo desenvolvidas, no
âmbito da Proex, que indicam medidas que
promovem e estimulam o ingresso de estudantes no
mundo do trabalho. A Audint ainda identificou fatos
que foram devidamente registrados no corpo deste
relatório, os quais sinalizam a adoção de medidas
para a melhoria e o aprimoramento de
procedimentos na área de estágio.

QUAIS RECOMENDAÇÕES DEVERÃO SER
ADOTADAS?

As recomendações desta Auditoria decorrem da
análise das informações disponibilizadas. Por se
tratar de trabalho preliminar, elas cabem
contestações ou complementações antes de serem
consolidadas em documento final.



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Audint – Auditoria Interna

Consup - Conselho Superior

Ifal – Instituto Federal de Alagoas
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1 INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Plano Anual de atividades de Auditoria Interna (Paint/2021), os
resultados obtidos, por meio do trabalho de auditagem, são apresentados no
presente relatório. Trata-se de uma Ação de Auditoria cujo alcance é o
Departamento de Extensão, Estágios e Egressos, o qual está vinculado à
Pró-Reitoria de Extensão (Proex).

O objeto de análise deste trabalho foi as estratégias e os procedimentos adotados
de divulgação e de incentivo à contratação de estagiários que estão disponíveis no
sítio eletrônico: Observatório do Mundo do Trabalho. Além disso, o objetivo desta
Ação nº 11/ 2021 foi avaliar as relações entre o Instituto Federal de Alagoas (Ifal) e
outras instituições nacionais e internacionais, bem como analisar as informações e
os dados contidos no site do Ifal, em especial aquelas de natureza de estágio.
Portanto, a Auditoria Interna (Audint) analisou se o Observatório do Mundo do
Trabalho possui informações adequadas e suficientes em relação às vagas de
estágio destinadas aos discentes do Ifal.

O escopo desta auditoria se fundamenta ou se justifica em razão da relevância do
estágio na preparação de jovens e adultos para o mundo do trabalho. Nesse
aspecto, a lei 11.788 / 2008, em seu art. 1º, fixa o estágio como

ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que
estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da
educação de jovens e adultos.

Ora, o estágio permite a inserção de estudantes no mundo do trabalho e, por
conseguinte, a prática de competências e habilidades que foram apreendidas no
âmbito acadêmico. Ademais, a vivência adquirida em um programa de estágio
poderá acarretar para o educando experiências e conhecimentos que, certamente,
contribuirão no desenvolvimento e no aprimoramento de sua vida profissional.

Por último, as questões e as subquestões de auditoria com fundamento na proposta
de trabalho descrita acima são apresentadas a seguir:

1. Os instrumentos de divulgação de vagas de estágio são suficientes, efetivos,
acessíveis e atualizados tempestivamente?
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1.1 A publicação de vagas de estágios disponíveis no Observatório do Mundo do
Trabalho do Ifal estão adequadas quanto à sua efetividade?
1.2 Os meios de divulgação utilizados pelo Ifal referentes aos estágios são
atualizados tempestivamente?

2. O processo de captação de oportunidades para atrair concedentes de estágios
está sendo realizado?

2.1 O Ifal vem firmando convênios de estágios?

2.2 Os extratos de convênios celebrados para fins de estágio são publicados
mensalmente?

1.1 Benefícios Esperados

A partir deste trabalho, espera-se contribuir, no âmbito organizacional, para o
fortalecimento da governança e dos controles internos adotados pela Proex. Para
tanto, os benefícios esperados são aperfeiçoamentos e melhorias na política de
promoção de estágios.
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2 RESULTADOS DOS EXAMES

De acordo com o que foi apresentado na seção anterior, a Ação nº 11/2021 foi
norteada com o propósito de buscar respostas para as questões e subquestões de
auditoria. Nesse percurso, foram constatados fatos (achados) que subsidiaram as
respostas para as questões e subquestões aludidas na introdução deste trabalho.

Para auditoria, achado configura um fato que está em desacordo com o critério
adotado durante a execução dos trabalhos. O critério, por sua vez, é a referência
que serve para comparar com a situação encontrada, e ele se sustenta em boas
práticas de gestão pública, como também em procedimentos e normas legais.

Isso posto, as informações e as evidências que fundamentaram os achados serão
descritas nas seções subsequentes.

2.1 Achado 01: Vagas de Estágios Disponíveis no Observatório do Mundo do
Trabalho Com Datas Expiradas

Vinculado ao Departamento de Extensão, Estágios e Egressos, o Observatório do
Mundo do Trabalho é um sítio eletrônico que possui como umas de suas funções a
divulgação de vagas de estágio, emprego e programas de trainee e residência para
os estudantes do Ifal.

As informações relativas à divulgação de vagas de estágio têm relevante
notoriedade, pois as oportunidades, na condição de estagiário, para o ingresso no
ambiente laborativo são concentradas neste portal. Logo, os estudantes do Ifal que
desejam se conectar com o ambiente de trabalho na área de estágio podem acessar
essa plataforma e se candidatar às vagas disponíveis.

Contudo, alguns anúncios com vagas de estágios disponíveis no Observatório do
Mundo do Trabalho do Ifal se revelaram inadequados quanto à sua permanência no
site. Ao analisar este conteúdo, verificou-se que algumas publicações de
oportunidades de estágio estão prejudicadas porque o período para o envio de
currículos pelos interessados já se encontra expirado.

Conforme se verifica na figura 01 abaixo, existem no portal publicações com
anúncios de vagas, cujo prazo final para o encaminhamento de currículos possui
data expirada há mais de um ano.
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Figura 01: Anúncios Para Seleção de Estágio com Prazo Expirado

Fonte: Observatório Mundo do Trabalho

Nota-se, com isso, que a divulgação de tais vagas no Observatório do Mundo do
Trabalho tornou-se obsoleta, motivo pela qual a sua permanência no site se revela
inapropriada. Portanto, a publicação de determinadas vagas de estágio com prazo
transcorrido para o envio de currículos pelos educandos sinaliza como inadequada,
o que também permite inferir que há necessidade de atualização desta página do
portal.

Diante do exposto, recomenda-se a atualização da página web - concernente às
vagas de estágio - sempre que o prazo para entrega de currículos estiver expirado.
Cabe ressaltar ainda que se perde o objeto, que é a oportunidade de buscar uma
vaga de estágio, quando o período para se candidatar é encerrado. Ademais, O
Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Acórdão nº 8131/2019 – 1ª
Câmara, orienta que se

adote medidas para que as informações publicadas em seus portais na rede
mundial de computadores atendam aos atributos de primariedade,
integralidade, atualidade, disponibilidade, autenticidade e granularidade, em
conformidade com a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Por último, espera-se que os benefícios decorrentes da implementação dessa
recomendação contribuam para a efetividade na divulgação de vagas de estágios no
contexto do Ifal. Portanto, os benefícios oriundos da recomendação supracitada se
inclinam para a adequação de informações no âmbito do Observatório do Mundo do
Trabalho que possam assegurar a efetividade das ações de promoção das
oportunidades de estágio que se destinam aos discentes do Ifal.
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Manifestação da Gestão

Em cumprimento à Ação Global no 11/2021 - Extensão (Gestão das Relações
Institucionais), prevista no PAINT/2021, encaminho as respostas acerca dos
Achados apontadas no Relatório Preliminar nº 10/2021.

Achado 01: Recomenda-se que o Ifal atualize periodicamente as vagas de estágios
disponíveis no Observatório Mundo do Trabalho, a fim de evitar a sua divulgação
quando o prazo para entrega de currículos estiver expirado.

Resposta:

O Ifal iniciou a busca ativa de vagas no Observatório do Mundo do Trabalho a cerca
de 1 ano. No início das ações, a chefia do setor recebeu a orientação de deixar
todas as vagas com as datas na página como uma forma de registro do trabalho
realizado. O Pró-reitor em exercício na época, pensou até em manter a vaga com a
tarja indicando que a vaga foi conquistada por aluno do Ifal.

Entretanto, diante da orientação da Ouvidoria, iremos retirar imediatamente todas as
vagas expiradas deixando apenas as vagas do mês. As vagas que forem ocupadas
serão marcadas com uma tarja, registrando a conquista dos alunos do Ifal e o
trabalho do setor.

Análise da Auditoria Interna

Diante da declaração dos gestores de que “iremos retirar imediatamente todas as
vagas expiradas deixando apenas as vagas do mês” e da verificação dessa resposta
no portal (Observatório do Mundo do Trabalho) em atendimento à recomendação
acerca de manter atualizadas as vagas de estágios disponíveis, a fim de evitar a sua
divulgação quando o prazo para entrega de currículos estiver expirado, acata-se na
sua totalidade a manifestação da gestão, tendo em vista que houve a atualização da
página do portal relativa a estágios.

2.2 Achado 02: Não Publicação de Todos os Convênios nos Boletins de
Serviço

As consultas efetuadas a todos os Boletins de Serviço do Ifal 2021 (Tabela 01) e ao
Sítio Eletrônico atestam a existência de Convênios realizados entre o Ifal e diversos
concedentes de estágios. Porém, não observamos as publicações dos Convênios de
números 003, 028, 029, 030, 031, 032 e 035, conforme a ordem cronológica.
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Constatou-se também que a Instituição publicou no Sítio Eletrônico - Observatório
do Mundo do Trabalho - chamada pública para credenciamento de agentes de
integração para ofertas de estágios, por meio do Edital 16/2021, e disponibiliza
opção de cadastro para empresas que tenham interesse em divulgar oportunidades
de vagas de estágios e empregos.

Ao analisarmos essas informações que constam na Tabela 01 e no Sítio Eletrônico,
entende-se que a atuação da gestão no processo de captação dos estágios tem sido
relevante para o processo, porém, o desenvolvimento de indicadores específicos
para monitorar a relação oferta/demanda de estágios e uma pesquisa sobre a
percepção dos estudantes quanto ao volume de estágios ofertados (dentro e fora do
Ifal) e aos impactos apontados pelo uso da ferramenta de divulgação, a partir das
experiências práticas obtidas, podem conferir um diagnóstico melhor da real
situação.

Observa-se que o Instituto vem empenhando-se ao alcance do que dispõem os arts.
18 e 24 da Resolução 20/21/CONSUP/IFAL.

Resolução 20/21/CONSUP/IFAL:

Art. 18 Caberá à Reitoria, por intermédio da Pró-reitoria de Extensão –
Proex:

I - Firmar Convênio de Estágio com as concedentes.

II - Mensalmente, providenciar publicação dos extratos de convênios
celebrados para fins de estágio, que poderá ocorrer no sítio eletrônico e/ou
no Boletim de Serviço do Ifal.

Art. 24 As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração
pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais
liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos
conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio às/aos
estudantes regularmente matriculadas/os no Ifal, observadas as obrigações
previstas no artigo nono da Lei 11.788/2008 e regras da administração
pública federal.

Contudo, conforme citado anteriormente, não houve a publicação de todos os
Convênios de estágios nos Boletins de Serviço. Com isso, ressalta-se a importância
da publicação dos extratos de todos os Convênios celebrados para fins de estágio.
Na promoção da transparência, os dados disponibilizados pelos prestadores de
serviços públicos, bem como qualquer informação de transparência ativa, são de
livre utilização pela sociedade.
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Tabela 01: Convênios publicados
Boletim nº Processo nº Convênio nº Convenentes Vigência

001/2021 23041.00182
6/2021-48

001/2021 Ifal X Unifaces/AL 5 (cinco)
anos

002/2021 2304.100349
6/2021-25

002/2021 Ifal X Luna Engenharia e
Projetos LTDA

5 (cinco)
anos

004/2021 23041.00607
9/2021-34

006/2021 Ifal X Vella Engenharia LTDA 5 (cinco)
anos

005/2021

23041.03985
5/2020-00

004/2021 Ifal X Mpm Turismo LTDA 5 (cinco)
anos

23041.00634
3/2021-30

008/2021 Ifal X Empresa Alagoana de
Terminais

5 (cinco)
anos

23041.00689
7/2021-37

007/2021 Ifal X Empresa Alagoana de
Terminais

5 (cinco)
anos

009/2021

23041.00932
1/2021-21

008/2021 Ifal X Medtrab Consultoria em
Medicina e Segurança do
Trabalho

5 (cinco)
anos

23041.00981
3/2021-17

009/2021 Ifal X Construtora Hm
Engenharia

5 (cinco)
anos

23041.00981
2/2021

010/2021 Ifal X V2 Construções LTDA 5 (cinco)
anos

010/2021

23041.13477/
2021-15

011/2021 Ifal X Tema Serviços LTDA 5 (cinco)
anos

23041.01316
4/2021-59

012/2021 Ifal X Ambiente Engenharia
LTDA

5 (cinco)
anos

23041.01322
5/2021-88

013/2021 Ifal X Consenco Edificações e
Incorporações Tucci
Cavalcante

5 (cinco)
anos

011/2021 2341.013824/
2021-00

014/2021 Ifal X Destak Comércio de
Armarinhos LTDA

5 (cinco)
anos
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Boletim nº Processo nº Convênio nº Convenentes Vigência

012/2021

23041.01434
4/2021-58

015/2021 Ifal X MV Empreendimentos AL
LTDA

5 (cinco)
anos

23041.01779
3/2021-58

016/2021 Ifal X MF Design LTDA 5 (cinco)
anos

013/2021

23041.01786
5/2021-67

017/2021 Ifal X Alexandra Araújo Vitor 5 (cinco)
anos

23041.01320
1/2021-29

018/2021 Ifal X CBTC Serviços Digitais
LTDA

5 (cinco)
anos

021/2021

23041.01971
0/2021-65

019/2021 Ifal X Condomínio  Parque
Shopping Maceió

5 (cinco)
anos

23041.00531
5/2021-03

020/2021 Ifal X Excore Engenharia LTDA 5 (cinco)
anos

23041.01714
4/2021-57

021/2021 Ifal X Prefeitura Municipal de
Jequiá da Praia

5 (cinco)
anos

23041.01808
7/2021-23

022/201 Ifal X José Bepe Guedes de
Luna ME

5 (cinco)
anos

23041.02209
2/2021-31

023/2021 Ifal X Beeva Indústria
Comércio e Exportação de Mel
e Derivados S/A

5 (cinco)
anos

025/2021 23041.02777
5/2021-84

024/2021 Ifal X T Pradella Rodrigues 5 (cinco)
anos

031/2021 23041.02054
8/2021-28

02/2021 Ifal X Líder Engenharia e
Empreendimentos Eireli

5 (cinco)
anos

034/2021
23041.03283
4/2021-36

026/2021 Ifal X Radix Engenharia e
Desenvolvimento de Software
S/A

5 (cinco)
anos

038/2021 23041.03397
5/2021-76

027/2021 Ifal X MGI Consultoria LTDA 5 (cinco)
anos

045/2021 23041.03594
6/2021-49

01/2021 Ifal X Instituto Trimonte de
Desenvolvimento LTDA

60
(sessenta)m
eses

049/2021 23041.03444
7/2021-34

033/2021 Ifal X Deboni Engenharia e
Construção LTDA

5 (cinco)
anos
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Boletim nº Processo nº Convênio nº Convenentes Vigência

050/2021 23041.03551
2/2021-49

034/2021 Ifal X Jn Deininger Regis Me 5 (cinco)
anos

051/2021 23041.03747
4/2021-69

036/201 Ifal X Ederson Tiago dos
Santos Rocha

5 (cinco)
anos

049/2021 23041.03844
9/2021-01

02/2021 Ifal X Centro de Integração
Empresa Escola CIEE

60
(sessenta)
meses

Fonte: Boletins de Serviço 2021

Diante das informações analisadas, depreende-se que o diálogo entre o Ifal e as
empresas concedentes de estágio oferece ganhos de ambos os lados, sendo o
maior beneficiado com essas parcerias: o estudante. Para o conhecimento do
cenário atual dessa relação, propõe-se que o estágio como espaço formativo e as
ferramentas institucionais de consolidação das políticas de estágio sejam analisados
pela perspectiva de todos envolvidos: discentes, docentes e gestores por meio de
pesquisas.

Manifestação da Gestão

Em cumprimento à Ação Global nº 11/2021 - Extensão (Gestão das Relações
Institucionais), prevista no - PAINT/2021, foram encaminhadas as respostas acerca
dos Achados apontadas no Relatório Preliminar nº 10/2021:

Sobre os convênios 03/21, 28/21, 29/21, 30/21, 31/21, 32/21 e 35/21 apontados
como não publicados no relatório, o Departamento de Extensão Estágios e Egressos
esclarece que:
Os Extratos dos Convênios 28/2021, 29/2021 e 30/2021 foram publicados no
Boletim Interno nº 44/2021. O Extrato do Convênio 31/2021 foi publicado no Boletim
Interno nº 45/2021.
O Extrato do Convênio 35/2021 foi publicado no Boletim Interno nº 50/2021

Os Extratos dos Convênios 03/2021 e 32/2021 não haviam sido publicados por
serem processos externos, de outros órgãos públicos (Emater e Prefeitura de
Arapiraca respectivamente). Existia um entendimento que se o extrato fosse
publicado em outro órgão de imprensa oficial, não haveria necessidade de
publicação no Boletim Interno. Entretanto, esse equívoco já foi corrigido e os dois
convênios foram publicados no Boletim Interno nº 27/2022.

Análise da Auditoria Interna

Conforme as informações disponibilizadas pela gestão quanto às publicações dos
convênios que não foram constatadas por esta Audint nas análises dos boletins e as

15



devidas publicações dos convênios não publicados, acata-se na sua totalidade a
manifestação da gestão.
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3 RECOMENDAÇÕES

Achado 01

Recomenda-se que o Ifal atualize periodicamente as vagas de estágios disponíveis
no Observatório Mundo do Trabalho, a fim de evitar a sua divulgação quando o
prazo para entrega de currículos estiver expirado.

Achado 02

Recomenda-se que o Ifal realize a publicação dos extratos de todos os Convênios
celebrados para fins de estágio.
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4 CONCLUSÕES

A Ação nº 11/2021 – Extensão – buscou avaliar as informações e os dados
disponibilizados no site do Ifal, em especial aquelas de natureza de estágio.

Com o intuito de corrigir as eventuais inconsistências identificadas neste trabalho,
recomendações foram emitidas para contribuir com os controles internos do Ifal na
melhoria e no aprimoramento de procedimentos na área de estágio.

Cabe destacar ainda que a Auditoria, como atividade de assessoramento e
fortalecimento da Gestão, busca agregar valor à Instituição, e tem caráter
preventivo.

Por fim, esta Auditoria Interna reitera a importância no atendimento das
recomendações para o aperfeiçoamento e melhoria na Gestão das Relações
Institucionais.

Maceió, 04 de abril de 2022

Atenciosamente,

Jefferson Gerlânio do Nascimento
Auditor

Sócrates Mesquita Bomfim
Auditor

Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto
Auditora Chefe
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