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AUDITORIA INTERNA

NORMATIVOS INTERNOS
Portaria nº 1303, de 19 de março de 2020 Suspende os atendimentos
presenciais no Instituto Federal de Alagoas
https://www2.ifal.edu.br/noticias/ifal-suspende-atendimento-e-adota-trabalhoremoto/portaria-suspender-o-atendimento-no-ifal.pdf
Nota da Pro-Reitoria de Ensino do Ifal Esclarecimento sobre a não adoção de
atividades remotas nos cursos desenvolvidos no Ifal
Resolução
nº 21, de 03 de setembro de 2019 – Regulamentação dos Cursos de Phttps://www2.ifal.edu.br/noticias/nota-a-comunidade-academica-do-ifal
Graduação ofertados pelo Ifal https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselhosuperior/resolucoes/2019/res-no-21-cs-2019-regulamentacao-geral-dos-cursos-deInstrução Normativa nº 01/2020/PROAD Orientações de medidas
pos-graduacao-com-alteracoes.pdf/view
administrativas de combate ao coronavírus https://www2.ifal.edu.br/medidasadministrativas-de-combate-ao-coronavirus/orientacao-proad.pdf/view
Resolução nº 22, de 23 de setembro de 2019 – Diretrizes para os Cursos Técnicos
Integrados
Nível Médio
encurtador.com.br/etINR
Edital CE nºao
02/2020
Processo
Seletivo para Representantes Locais da Comissão
de Ética do Ifal https://www2.ifal.edu.br/noticias/servidores-podem-secandidatar-em-novo-edital-para-compor-comissao-de-etica-do-ifal/editalrepresentanteslocais-2.pdf

NORMATIVOS EXTERNOS
Instrução Normativa nº 21, de 16 de março de 2020 Estabelece orientações aos
órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública
Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19) http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucaonormativa-n-21-de-16-de-marco-de-2020-248328867
Decreto nº 69541, de 19 de março de 2020 Declara a situação de Emergência
no Estado de Alagoas e intensifica as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
COVID – 19 (coronavírus) no âmbito do Estado de Alagoas, e dá outras
providências
http://gcs.sefaz.al.gov.br/consultarDocumentos.action?codigoCategoria=CAT
001&codigoTipoDocumento=TIP002#
Portaria nº 454, de 20 de março de 2020 Declara, em todo o território nacional,
o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19)
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-454-de-20-de-marco-de-2020249091587

NOTÍCIAS E
ARTIGOS
Portal GESTGOV criou repositório
sobre rotinas e procedimentos
alternativos
https://gestgov.discourse.group/
Recomendações COVID-19 Contratos de prestação de
serviços terceirizados
https://www.comprasgovername
ntais.gov.br/index.php/noticias/1
270-recomendacoes-covid-19servicos-terceirizados
Comitê de emergência do MEC
sobre ações contra o coronavírus
http://portal.mec.gov.br/compo
nent/content/article?id=86571
TCU prorroga prazo para
prestação de contas do
exercício 2019 e suspende prazos
processuais
https://portal.tcu.gov.br/data/file
s/66/03/D1/06/5E8F0710002D0D0
7F18818A8/BTCU_54_de_20_03_20
20_Administrativo.pdf

CURSOS
55 cursos on line gratuitos e com
certificado FGV
https://estagioonline.com/cursos
/coronavirus-55-cursos-onlinegratuitos-da-fgv-para-fazerdurante-aquarentena/amp?__twitter_impr
ession=true
Cursos gratuitos oferecidos por
Stanford, Princeton e Yale
https://www.hypeness.com.br/20
19/09/stanford-yale-e-princetonoferecem-cursos-online-egratuitos/?utm_source=facebook
&utm_medium=hypeness_fb
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