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AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS, ARTIGOS E 
VÍDEOS 

 

Fluxograma completo com todos os 

passos para operar um Pregão 

Eletrônico no Compras.gov 

https://www.olicitante.com.br/fluxogra

ma-com-o-mapeamento-completo-do-

pregao-eletronico-no-compras-gov-o-

licitante-dawison-barcelos/ 

 

 

É possível alterar o regime de execução 

de obra durante a vigência contratual? 

https://zenite.blog.br/e-possivel-

alterar-o-regime-de-execucao-de-

obra-durante-a-vigencia-contratual-

2/  
 

Efeitos do teletrabalho em órgãos da 

administração pública e empresas 

públicas. 

http://seer.upf.br/index.php/ser/article/

view/10354 

 

Uso dos jogos de empresas para 

treinamento de gestão de projetos em 

órgão público federal. 

https://periodicos.uninove.br/iptec/articl

e/view/21243 

 

Política de cotas para ingresso nas 

instituições federais de ensino: impactos, 

resultados e desafios 

https://www.youtube.com/watch?v=16

clhY-_tjo 

 

CANAL UAIG - 3ª LIVE Consultoria nas 

Atividades de Auditoria 

https://www.youtube.com/watch?v=yPI

puUlOcX8 

 

40ª Edição da Rede GIRC 

https://www.youtube.com/watch?v=E6

Qn3QvOmHs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital nº 058/2022 - CEPE/IFAL e Edital nº 376/2022 – REIT-PROEN Edital nº 

058/2022 - CEPE/IFAL. Processo seletivo simplificado para tutores/as de 

cursos superiores na modalidade a distância do Ifal, vinculados ao 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=1010712&key=b60

9ff3f2541a5cc8e438f28d081310a 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=1011727&key=fdb

c606b7d0fd73ad82b13954c8c6264 

 

Portaria Normativa nº 15/Ifal, de 10 de maio de 2022 Institui o Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC), no âmbito do Ifal e dá outras providências. 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=1013130&key=dfa

b8dff754248eaca3402bd0cd3427e 
 

Portaria Normativa nº 15/Ifal, de 10 de maio de 2022 Institui o fluxo de 

denúncias, no âmbito do Ifal, e dá outras providências 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verarquivo?idarquivo=1013130&key=dfa

b8dff754248eaca3402bd0cd3427e 

 

Resolução nº 77/2022 - CONSUP/IFAL Estabelece normas procedimentais 

para o processo de avaliação de desempenho dos Docentes integrantes 

do Plano de Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico do Instituto Federal de Alagoas e dá outras providências. 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=1020704&key=e22

2cf5976fd6a724a9a51694edfff54 

 

Resolução nº 80 / 2022 - CONSUP/IFAL Aprova os nomes para compor a 

Comissão que organizará o processo de consulta para escolha dos 

membros, titulares e suplentes, para compor o Conselho Superior do IFAL, 

biênio 2022-2024, com votação eletrônica para as categorias Docentes, 

Técnicos administrativos, Discentes, Diretores Gerais e Egressos 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=1020704&key=e22

2cf5976fd6a724a9a51694edfff54 

 

 

 

NORMATIVOS EXTERNOS 
 

Acórdão nº 1176/2022 – TCU – Plenário. Denúncia de suposta 

irregularidade pela falta de nomeação de candidato aprovado em 

concurso público por violação da ordem de classificação, em virtude da 

redistribuição de cargos ocupados. https://in.gov.br/web/dou/-/ata-n-7-

de-25-de-maio-de-2022-404870670 
 

Acórdão nº 2399/2022 – TCU – 2ª Câmara. Transparência, acesso à 

informação e prerrogativas dos órgãos de controle. 

https://in.gov.br/web/dou/-/ata-n-15-de-17-de-maio-de-2022-402961644 

 

 

 

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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