
A Controladoria Interna do CPS  realiza a�vidades preven�vas e 
corre�vas, interage com o ambiente externo, visa a melhoria dos 
procedimentos e a redução dos riscos.

É aquela que ouve, apoia, suges�ona, quebra barreiras, desmis-
�fica,  e promove o desenvolvimento. Argumenta,  assessora 
reflete e movimenta, resulta na co-criação de procedimentos.

Acompanha de maneira assídua a gestão da área controlada, 
bem como, a questão pedagógica considerada essencial para o 
sucesso dos planos de melhorias dos procedimentos internos.
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A Controladoria Interna conquista seu espaço virtual e 
garante a todos o acesso às informações e no�cias.

Confira os periódicos para atualizar-se sobre as ações, mudanças e 
propostas na Administração Pública que insurgem das a�vidades de 
controle.

Estamos engajados na filosofia preven�va e no assessoramento, com o olhar 
no presente e futuro, que permite o aprimoramento da eficácia dos atos, 
exaltando a excelência administra�va consolidada pelas unidades de ensino 
deste Centro, referências em educação pública de qualidade.

A parceria integrada e a confiança estabelecida proporciona 
excelentes resultados, já que as possibilidades de mudanças 
são pensadas e executadas em parceria, destacando o viés de 
apoio necessário para a implementação dos sistemas de 
gestão.

O melhor pode ser feito, quando cada um inova em ações 
asser�vas.

CONTROLADORIA INTERNA:
Inovação dos procedimentos e redução dos riscos ao CPS.

 Controle ou Inovação?

Novidade! O CPS ganha mais um  excelente canal.

Agora você já pode conferir a página oficial da Controladoria Interna do 
Centro Paula Souza, sua Missão, Filosofia, Metodologias, Resultados e muito 
mais.

A página visa informar a sociedade e oferecer uma ferramenta de fácil acesso 
aos que buscam estar alinhados às normas de controles internos e externos, 
polí�cas e diretrizes. Debater seus significados e repercussões em nossa vida 
é essencial.

 Entre as principais novidades, estão as categorias de No�cias e Eventos que 
serão atualizadas semanalmente.

O público em geral terá acesso aos temas relevantes acerca do controle 
interno e demais questões a�nentes à Administração Pública.

Para nos encontrar é simples, acesse  e nos visite no www.cps.sp.gov.br
menu Estrutura.

Ou acesse diretamente em  e mantenha-se informado.www.ci.cps.sp.gov.br

A Controladoria Interna inaugura 
sua página oficial. Confira!
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