
 

Auditoria da Gestão e Certificação de Contas 
Curso 100% Online 

 
17 a 21 de maio de 2021. 
12 a 16 de julho de 2021. 
23 a 27 de agosto de 2021 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
A Onix Capacitação Profissional há 10 anos, capacita e qualifica profissionais e servidores 
das áreas pública e privada de forma prática, atualizada e ética, contribuindo para um 
melhor desempenho das organizações, atendendo profissionais, funcionários e servidores 
públicos e privados, identificando suas necessidades, garantindo um treinamento 
específico, moderno e atualizado. Devido à pandemia do novo Corona vírus (Covid-19), a 
Onix tem conhecimento dos desafios e da restrição aos encontros presenciais na 
Administração Pública, assim apresenta uma nova forma de comunicação e trabalho para 
os servidores, sem alterar a qualidade dos cursos, através da Capacitação online 100% ao 
vivo. 
 
OBJETIVO 

Capacitar auditores e servidores de órgãos de controle externo, interno e de auditoria 

interna federais, estaduais e municipais para a obtenção do conteúdo essencial ao 

entendimento dos aspectos basilares sobre auditoria da gestão e da Certificação de contas 

aplicados ao setor público. 

PÚBLICO ALVO 

Servidores e auditores de Tribunais de Contas, Secretarias de Controle Interno e órgãos 

equivalentes e de unidades de auditoria interna governamentais em nível federal, estadual 

e municipal.  

METODOLOGIA 

O curso será realizado em plataforma virtual, com interação entre professor e participantes, 

100% online ao vivo, com monitor a disposição dos mesmos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Introdução à auditoria financeira 
Estrutura Normativa 
Conceitos 
Princípios de Auditoria Financeira 
Aplicações da auditoria financeira no setor público 
Avaliação de risco na auditoria financeira 
 II - Planejamento – Avaliação de Riscos 
Atividades de planejamento 
Procedimentos de avaliação de riscos 
Entendimento da entidade e do seu ambiente, inclusive do controle interno 
Determinação da materialidade 
Processo de identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante 



 

Respostas aos riscos de distorção relevante 
Documentação da fase de planejamento 
Auditoria de grupos e demonstrações financeiras consolidadas de governo 
Atividades práticas: Matriz de risco e de controles aplicada à auditoria financeira. Matriz 
de Planejamento. 
III - Execução - Respostas aos riscos avaliados 
 Implementação das respostas do auditor aos riscos avaliados 
Procedimentos adicionais de auditoria 
Avaliação das distorções identificadas e das evidências obtidas 
Documentação da fase de execução 
 Atividades práticas: Procedimentos adicionais em auditoria financeira. Elaboração de 
papéis de trabalho aplicado à auditoria financeira. 
 
IV - Formação de opinião e emissão de relatórios 
Formação da opinião 
Redação do relatório de auditoria 
Outras responsabilidades do auditor relacionadas ao relatório de auditoria 
Documentação da fase de relatório 
 Atividades práticas: Elaboração do certificado/relatório de auditoria financeira. IN TCU 
84/2020 e a necessidade de o auditor expressar opinião sobre as demonstrações 
contábeis. 
   

DO FACILITADOR 
 
Welinton Vitor dos Santos 
 
Bacharel em Ciência Contábil com Pós-graduação em Contabilidade Pública. Mestrando em 
Governança. Atuou durante dez anos no Ministério Público Federal como gestor 
orçamentário e coordenador de administração. Como Auditor Federal de Finanças e 
Controle trabalhou por sete anos na Secretaria do Tesouro Nacional, na elaboração do 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no desenvolvimento do Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público, das Novas Demonstrações Contábeis, do Novo SiafiWeb e do 
Sistema de Informações de Custos.  Vem atuando pela Controladoria-Geral da União há seis 
anos, tendo atuado na área de auditoria da área de justiça e segurança pública, contas de 
governo, auditoria da área econômica e orçamento. Ao longo dos anos, tem atuado em 
diversas ações de capacitação, inclusive cursos e palestras, sobre o tema em todo o país. 
Atualmente é Auditor-Chefe do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira - Inep.  

   
LOCAL E DATA: 
 
17 a 21 de maio de 2021. 
12 a 16 de julho de 2021. 
23 a 27 de agosto de 2021. 
Local: Ambiente virtual 100% online em plataforma de vídeo conferência. 
Carga Horária: 20 h 
Horário: 08h30min às 12h30min  
Investimento: R $ 1.690,00 (Um mil seiscentos e noventa reais). 
Requisitos: Computador, conexão com internet, web câmera, navegador de 
preferência Google Chrome, microfone e fone de ouvido. 
Incluso: Material didático em formato digital e de Apoio e Certificado de participação. 
 
OBSERVAÇÕES:  



 

 
O Empenho deverá ser enviado para o fax (61) 30326507 no máximo até 3 (três) dias antes 
da realização do evento. Em caso do não envio, não será confirmada a inscrição dos 
servidores. CANCELAMENTOS e/ou SUBSTITUIÇÕES: Os Cancelamentos deverão ser 
informados até 5 (cinco) dias antes do evento. Todas as informações complementares 
deverão ser feitas por escrito.  
A Inscrição será confirmada somente após o envio da Nota de Empenho ou comprovante 
de pagamento. 
 
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507 /92773453 
E-Mail: ONIXCAPACITAÇÃO@GMAIL.COM  
Site: WWW.ONIXCAPACITACAO.COM.BR 
CNPJ: 12.314.418/0001-52 
Endereço: ST SHC/NORTE CL QUADRA 105 Bloco A Sala 114 
70.734.510 - Asa Norte - BRASÍLIA – DF 
Somos cadastrados no SICAF. 
 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL realiza treinamentos “in company”, adequando 
seu conteúdo programático de acordo com as necessidades de sua Organização, com 
excelente custo-benefício. Solicite-nos uma proposta. 

http://www.onixcapacitacao.com.br/

