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AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS, ARTIGOS E 
VÍDEOS 

 

Qual a novidade da nova Lei de 

Licitações em relação à ordem da fase 

de habilitação e apresentação da 

proposta? 

http://zenite.blog.br/qual-a-novidade-

da-nova-lei-de-licitacoes-em-relacao-a-

ordem-da-fase-de-habilitacao-e-

apresentacao-da-proposta/ 

 

Em relação a atuação da assessoria 

jurídica e do controle interno, quais são 

as novidades da nova Lei de Licitações? 

http://zenite.blog.br/em-relacao-a-

atuacao-da-assessoria-juridica-e-do-

controle-interno-quais-sao-as-novidades-

da-nova-lei-de-licitacoes/ 

 

Coleção Integridade em Contratações 

Públicas (Volume I). 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/

1/66646/7/Informativo_Colecao_Integrid

ade_em_Contratacoes_Publicas_2021_V

1.pdf 

 

Jornadas de Gestão do Conhecimento: 
introduzindo o conceito. 

https://fleurynewton.medium.com/jorna

das-de-gest%C3%A3o-do-

conhecimento-introduzindo-o-conceito-

d211754868ce 

 

CGU News Setembro 

https://www.youtube.com/watch?v=JH7

tKjE8RDE 

 

Planejamento de Auditoria Baseado em 

Riscos: Dilemas e Possibilidades 

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

P2XQTRjo&t=6s 

 

Curso Introdução à Lei Brasileira de 
Proteção de Dados Pessoais 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

53/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução nº 35/2021 - Consup/Ifal Aprova a inclusão do Curso Superior de 

Bacharelado em Química Industrial do Campus Penedo do Instituto Federal 

de Alagoas - Ifal, no PDI (2019-2023), do Ifal  
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-

colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-35-2021-consup-

aprova-a-inclusao-do-curso-superior-de-quimica-industrial-do-c-penedo-

no-pdi-2019-2023.pdf 

 

Resolução nº 36/2021 - Consup/Ifal Aprova a inclusão do Curso Técnico 

Integrado ao Ensino Médio em Logística do Campus Benedito Bentes do 

Instituto Federal de Alagoas - Ifal, no PDI (2019-2023), do Ifal. 
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=5

74 

 

Resolução nº 37/2021 - Consup/Ifal Aprova a inclusão do Curso Técnico 

Integrado ao Ensino Médio em Informática do Campus Rio Largo do Instituto 

Federal de Alagoas - Ifal, no PDI (2019 - 2023) do 

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

m=574 

 

 

 

NORMATIVOS EXTERNOS 
 
 

Instrução Normativa GSI/PR nº 5, de 30 de agosto de 2021 Dispõe sobre os 

requisitos mínimos de segurança da informação para utilização de soluções 

de computação em nuvem pelos órgãos e pelas entidades da 

administração pública federal. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/instrucao-normativa-n-5-de-30-de-agosto-de-2021-341649684 

 

Instrução Normativa CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021. Dispõe sobre o 

Plano Anual de Auditoria Interna, sobre o Relatório Anual de Atividades de 

Auditoria Interna e sobre o parecer sobre a prestação de contas da 

entidade das unidades de auditoria interna governamental sujeitas à 

supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal. https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-5-de-27-de-

agosto-de-2021-342352374 

 

Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021. Simplifica a gestão de cargos em 

comissão e de funções de confiança na administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 

https://in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.204-de-16-de-setembro-de-2021-

345458205 

Portaria Conjunta ME-ENAP nº 11.470, de 24 de setembro de 2021 Estabelece 

os critérios e os procedimentos para o reconhecimento de instituições da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder 

Executivo federal como escolas de governo. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-me-enap-n-11.470-de-

24-de-setembro-de-2021-347592852 

 

 

 

 

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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