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Controladoria Interna

Aproveitem ao máximo esse período de teletrabalho para preservarem a saúde �sica e emocional. Que esse 

convívio em família, renove as esperanças . Seguimos com o #Foconasaude 

O único evento sobre Compliance, Gestão Pública e 
Inovação da América Latina!
A união dos dois eventos vem contribuir para uma 
transformação mais acelerada do Brasil pela Integridade! 

Acontece de 25 de agosto a 18 de setembro de 2020, 
totalmente online, e é necessário a realização de inscrição 
pelo site. Para maiores informações, 

controladoriainforma@cps.sp.gov.br | www.cps.sp.gov.br/ci 
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leia mais.

#Foconocontrole
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Jurisprudenciais

Você sabia que agora pode conferir 

também em nosso site, diversas publicações 

que trazem conteúdo jurisprudencial? Pois 

bem, a Controladoria dispõe deste canal 

para possibilitar o acompanhamento das 

decisões importantes que repercurtem na 

Administração Pública.

Tire suas dúvidas 
em nosso site

Desconhece alguns termos utilizados no 

controle interno ou têm dúvidas sobre o 

papel da controladoria? Você pode 

encontrar as respostas mais frequentes em 

nossa página e compreender como 

funciona esta área tão crucial.

Conra agora:

Eciência, ecácia e efetividade na Administração Pública

Agir com eciência, ecácia e efetividade é o padrão de trabalho esperado por todos àqueles que 
participam de modo direto ou não da formação do governo ou da sua administração.

Leia mais.

Clique aqui.

Clique aqui

Leia mais. 

O Novo Mundo e a Administração Pública. 

O novo mundo requer, além de diplomas, a entrega de performance 

ágil, a resiliência, a busca por inovações constantes, bem como a 

gestão madura dos erros, transformando-os em oportunidades de 

melhorias. 

4º Congresso Pacto pelo Brasil 2020 e V Integra Compliance Across 
Américas em um único evento

Você está preparado?
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https://ci.cps.sp.gov.br/eventos-diversos/
https://ci.cps.sp.gov.br/foco-no-controle/
https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/08/Informativo-CI-n14.pdf
https://ci.cps.sp.gov.br/conteudo-jurisprudencial/
https://ci.cps.sp.gov.br/perguntas-e-respostas/
https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/07/Informativo-CI-n13.pdf

