
Controladoria Interna 
 Estudos e cria o 

(GEF-CI) 
Grupo de Formação 

 A Controladoria Interna inaugurou a utilização 

de uma importante ferramenta de trabalho. 

 O Grupo de Estudos e Formação  (GEF - CI), tem 

o cunho de aperfeiçoar e facilitar as atividades de 

controle interno e a implementação das melhorias nas 

áreas controladas, buscando exercer com eciência a 

mitigação das inconsistências e riscos identicados, 

além disso,  proporcionará a consolidação do Sistema 

de Controle Interno, na conformidade esperada pelos 

órgãos de scalização do Estado.  

 Este foi criado com o compromisso de integrar 

esforços em se obter controles administrativos mais 

assertivos, bem como proporcionar aprendizagem 

criativa, desenvolvendo as competências prossionais e 

técnicas dos agentes públicos, utilizando para tanto, 

treinamentos, ocinas, pesquisas, webinários, debates 

e grupos de estudos. 
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 Os programas de formação do GEF - CI 

trazem conteúdos pedagógicos aos agentes e 

permitem o auxílio e a preparação de processos 

administrativos que favoreçam o controle interno. 

 A CI  compart i lha os desaos, as 

oportunidades e o comprometimento com o 

conhecimento técnico, possibilitando assim, 

estruturas de trabalho criativas, inovadoras e 

responsáveis que atuem em qualquer tempo, 

lugar ou atividade.

O GEF - CI tem o propósito de:  

I - Fortalecer mecanismos de aprendizagem ao controle 

interno. 

II - Promover cursos e eventos para os agentes públicos 

independentemente dos órgãos e esferas de governo.   

III - Identicar as necessidades apresentadas durante as 

atividades de controle interno e favorecer a 

compreensão das áreas controladas quanto ao 

levantamento de dados e monitoramentos realizados. 

IV - Orientar sobre as ferramentas utilizadas pela CI 

durante o seu exercício institucional. 

V- Fomentar atividades que viabilizem leituras técnicas e 

reexões resultando em produções intelectuais que 

fortaleçam a cultura do controle interno.
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