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AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS, ARTIGOS E 
VÍDEOS 

 

Lei nº 14.133/2021: firmando os passos a 

caminho da melhoria do processo 

https://zenite.blog.br/lei-no-14-133-2021-

firmando-os-passos-a-caminho-da-

melhoria-do-processo/ 

 

A obrigatoriedade de compliance nas 

contratações públicas pela nova lei de 

licitações https://rcl.adv.br/site/wp-

content/uploads/2021/11/2021.-Direito-

Administrativo-P%C3%B3s-

Crise.pdf#page=377 

 

Limites à terceirização na administração 

pública https://rcl.adv.br/site/wp-

content/uploads/2021/11/2021.-Direito-

Administrativo-P%C3%B3s-

Crise.pdf#page=273 

 

O technostress e o direito ao 

desligamento em tempos de 

teletrabalho. https://politica.estadao.co

m.br/blogs/gestao-politica-e-

sociedade/o-technostress-e-o-direito-ao-

desligamento-em-tempos-de-

teletrabalho/ 

 

Nova Lei de Licitações: o mesmo servidor 

pode atuar como agente de 

contratação e pregoeiro? 

https://zenite.blog.br/nova-lei-de-

licitacoes-o-mesmo-servidor-pode-atuar-

como-agente-de-contratacao-e-

pregoeiro/ 

 

Programas de integridade na prevenção 

e combate à corrupção: perspectivas 

para os setores público e privado  

http://revista.urcamp.edu.br/index.php/r

cjpgp/article/viewFile/4118/3007 

 

Governança e gestão nas universidades 

federais brasileiras: uma abordagem 

baseada em processos organizacionais 

https://posgraduacao.ufms.br/portal/trab

alho-arquivos/download/9326 

 

 

 

 

 

Portaria nº 3544/IFAL, de 8 de novembro de 2021 Aprova a 

Regulamentação do Processo de Flexibilização da Jornada de Trabalho 

dos/as servidores/as Técnico-administrativos/as em Educação do Instituto 

Federal de Alagoas-Ifal e dá outras providências. 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=

583 

 

Portaria nº 3575/IFAL, de 9 de novembro de 2021 Apresentar as orientações 

sanitárias para retorno às atividades presenciais do Ifal - Campus Piranhas, 

que define protocolos, oferece recomendações e apresenta orientações 

a gestores e aos membros da comunidade acadêmica com o objetivo de 

preservar a saúde e a vida de todos, independente das fases estabelecidas 

na Resolução nº 45/2021/Consup/Ifal. 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=

583 

 

Portaria nº 3800/IFAL, de 24 de novembro de 2021 Dispõe sobre os 

procedimentos administrativos relativos às atividades realizadas no 

Programa de Residência Pedagógica/2020, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Capes, para o 

aproveitamento como Estágio Curricular Supervisionado e/ou Atividades 

Teórico-Práticas de Aprofundamento. 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=

583 

 

Portaria nº 3897/IFAL, de 30 de novembro de 2021 Estabelece os 

procedimentos e critérios para lotação por tempo determinado dos/as 

servidores/as do quadro de pessoal do IFAL em unidade diversa da sua 

efetiva unidade 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=

583 

 

Instrução Normativa nº 04/PROAD, de 30 de novembro de 2021 Resolve 

padronizar o procedimento de indicação e alteração de Fiscais de 

Contrato no âmbito do Ifal. 
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=

585 

 

Instrução Normativa nº 05/PROAD, de 03 de dezembro de 2021 Prorroga os 

prazos para emissão de empenho e movimentação de créditos e para 

inscrição de empenhos em restos a pagar no âmbito do Ifal. 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=

585 

 

NORMATIVOS EXTERNOS 
 
Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 104, de 12 de novembro de 2021. 

Estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal-SIPEC, quanto ao cálculo 

proporcional da remuneração devida aos servidores recém-ingressados e 

àqueles cujos cargos públicos forem declarados vagos. 

https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-104-de-

12-de-novembro-de-2021-362683389 

 
 

Fonte: Ifal, DOU e Ementário de Gestão Pública 

     www.ifal.edu.br 

Organização: Marília Matsumoto - Auditora - 82 3194-1190/ 82 98174-6538 
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