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 Controladoria Interna – CI do Centro Paula 

ASouza desenvolve o projeto Momento 

Conexões para fomentar e aprimorar as 

atividades de controle interno.  

 É um trabalho cujo o escopo compreende 

treinamentos e diversos saberes, desenvolvidos com 

muito diálogo e debates. 

 O Momento Conexões com a CI tem como 

objetivo contribuir com assuntos voltados à boa 

governança e a busca pela integridade ampliando as 

reexões realizadas pelos agentes, gestores e 

convidados.  

 A Controladoria Interna busca disseminar a 

cultura de autoavaliação em que os agentes 

exercitam suas habilidades, com vistas a obter 

melhores resultados.

 Na medida em que a CI exercita suas 

atividades de maneira pedagógica, pautada nos 

ganhos aferidos com as conexões realizadas, 

incentiva a atualização e o aprimoramento 

contínuo, dinâmico e criativo dos agentes.

 O Momento Conexões com a CI é uma forma 

de se repensar no futuro, criando vantagens 

estratégicas para promover a eciência operacional, 

portanto, mais um produto de seu plano estratégico 

com o viés de agregar valor ao serviço público.  



Confira o 
lançamento da 1° Edição da revista 

Foco no Controle



 Foi lançada no dia 06 de abril, a primeira 
revista eletrônica da Controladoria Interna do CPS 
intitulada “Foco no Controle”. 

 O serviço editorial promovido pela equipe da 
CI é destinado a publicação de textos informativos e 
artigos voltados a temática de boa governança na 
Administração Pública.

 A Revista é um veículo de divulgação 
técnico/cientíco que pretende atender os anseios 
dos agentes públicos na medida em que, pode 
contribuir, signicativamente, com o cotidiano 
prossional.

Aproveite a leitura!

https://bkpsitecpsnew.blob.core.windows.net/uploadsitecps/sites/13/2022/04/Revista-Foco-no-Controle-Ed.-01-2022.pdf


“Boa tarde! Obrigado pelo envio.
Aproveito para mais uma vez elogiar a iniciativa. 
Estas informações são e estão pertinentes a nossa 
rotina administrativa.
Parabéns pelo excelente trabalho!
Estou aguardando o próximo...”

                                                                                                                                                  
Diretor - Etec de Itaquera

“Olá! Grato, já compartilhei com todos 
da unidade.”

Diretor - Etec Zona Leste 

“Bom dia. Parabéns pela 
edição. Já repassado aos 
docentes. Abraços”

Diretor - Etec Conselheiro 
Antônio Prado 

“Parabéns pelo ótimo 
trabalho.

Diretor - Etec Prof. 
Jadyr Salles 

“Parabéns pelo Trabalho!!! 

Diretor - Fatec de Araras 

Depoimentos de alguns dos nossos leitores 



 A era da informação e do conhecimento 
exigiram ao longo das últimas décadas, mudanças de 
comportamento e visões ampliadas de como as 
organizações passariam a lidar com os seres humanos 
em seus quadros. 

 A estrutura organizacional moderna exige 
cada vez mais dos seus colaboradores e gestores: 
agil idade, exibil idade, competência social, 
proatividade e criatividade, competências que são 
levadas em consideração para a denição de 
indicadores importantes para aferir necessidades e 
elencar prioridades.

 O at i vo  pr inc ipa l  das  organ izações 
contemporâneas é o capital humano. A ele é dado a 
cond i ção  de  ge r enc i a r  a s  sua s  que s tõe s 
comportamentais, socioemocionais, suas habilidades 
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e, ainda, ter autonomia. Dessa forma, é natural 
que sejam estimulados a enfrentar os desaos, 
para a criação do potencial corporativo, trabalho 
em equipe.

 A gestão do conhecimento é fator 
preponderante para o alcance da vantagem na 
economia global através do desenvolvimento de 
ferramentas como a inteligência articial, 
gerenciamento da informação, entre outras. A 
gestão de conhecimento reconhece a importância 
de um processo baseado em competências, 
habilidades e atitudes.

 Para reet i rmos sobre o assunto 
convidamos a Unidade de Recursos Humanos do 
Centro Paula Souza... conra e compartilhe!   

Assista o 
Controle na Escuta

 inédito

https://www.youtube.com/watch?v=hCKbivIK0zc&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=hCKbivIK0zc&t=45s


CI e CESU:  

Graduação  (CESU) participou, juntamente 

c o m  a  C I  d e s t e  m o m e n t o  t ã o 

enriquecedor, compartilhando saberes 

através de uma ocina sobre RESUMO 

TÉCNICO SEM COMPLICAÇÃO, que teve 

como objetivo exploratório, reexões e 

proposição de diretrizes para a aplicação 

da técnica de resumos. 

 A equipe da Controladoria Interna 

preocupa-se em priorizar a compreensão 

do leitor, pontuando e valorizando a 

informação.

 A comunicação não é o que você 

fala ou escreve, mas sim o que o outro 

entende.

 A CI em atendimento a linguagem 

simplicada, defende o direito do leitor em 

receber e compreender informações claras 

e objetivas.

 Conheça um pouco mais sobre a 

 

 No dia 07 de abril ocorreu o 

primeiro encontro do Momento Conexões 

da CI com a Unidade do Ensino Superior de 

Graduação (CESU) para uma troca de 

conhecimentos e aplicação assertiva da 

comunicação escrita.  

 Sabemos, que o processo de 

elaboração e de execução da escrita técnica 

é complexo, resultando por vezes, na 

incompreensão do texto pelos leitores.

 Vê-se, portanto, a importância de 

informações claras e simples para a 

apropriação do conhecimento, sendo 

essencial que os leitores recebam textos 

interpretáveis.

  N e s s e  s e n t i d o ,  d e s e j a n d o 

privilegiar o acesso de diversos públicos aos 

meios de divulgação e comunicação, a CI 

percebe a necessidade de adoção de 

estratégias e recursos para promover 

cond i ções  de  ace s s ib i l i dade  das 

informações para todos. 

 A profa. Dra. Fernanda Mello 

Demai da Unidade do Ensino Superior de 

estratégias e recursos para promover condições de 
acessibilidade de leitura e escrita para todos 

Linguagem Simples.

https://www.youtube.com/watch?v=cCWqs2yc3vg


 Olá, vamos dialogar um pouco sobre o Gerenciamento de Riscos? U�lizaremos a linguagem simplificada para 
facilitar a nossa reflexão. 

 Não importa a área, pois toda e qualquer organização lida, co�dianamente, com o coeficiente “risco” para 
encarar o dia a dia de trabalho. Os perigos e atenção são diversos e detêm o potencial de prejudicar os obje�vos 
ins�tucionais e as metas estabelecidas para atender os interesses cole�vos.

 Acontece, que muitas organizações não dão a importância devida ao tratamento responsável para o risco, 
deixando com que ameaças se agravem e as vulnerabilidades sejam mais latentes se distanciando de uma administração 
comprome�da com a boa governança.

 A liderança comprome�da é aquela que revisita seus processos, analisa seus procedimentos e cria estratégias 
para mi�gar eventuais ameaças ou mesmo, riscos já iden�ficados.

 Você sabe o que é mi�gar uma ameaça? Segundo o dicionário Aurélio, o verbo mi�gar: consiste em promover o 
alívio, o conforto, sendo assim, trabalhar a ameaça e combater o risco é conceber de maneira proa�va um ambiente 
organizacional mais seguro, confiável e confortável para a realização das atribuições ins�tucionais.

 O obje�vo deste diálogo é facilitar a compreensão de que o gerenciamento de riscos é uma prá�ca de ...

Controladoria 
Interna do CPS 

de�Riscos�

e�o�

Gerenciamento 

Leia mais

https://bkpsitecpsnew.blob.core.windows.net/uploadsitecps/sites/13/2022/05/Informativo-CI-n_09-2022.pdf


Eventos

Live: Compras Públicas e o Marco da Inovação 
Lei nº 13.243/2016 realizada pelo TCESP

No dia 25 de abril,  a Controladoria Interna do CPS participou 

de uma Live com a temática Compras Públicas e o Marco da 

Inovação Lei nº 13.243/2016 realizada pelo TCESP. Foram 

apresentados dois painéis muito interessantes sobre  

Aspectos Jurídicos de Inovação no Brasil (Compras Públicas e 

o Marco Legal da Inovação). Teve como objetivo orientar os 

participantes acerca da aplicação da lei, das oportunidades de 

mercado, dos cuidados e preparo para as aquisições públicas 

de soluções inovadoras e do entendimento do TCESP.

Conra na íntegra

25 de abril

LGPD é tema de debates em live do TCESP

28 de abril

A Controladoria Interna participou no dia 28 de abril da 8ª 

edição da Jornada de Privacidade - Live sobre orientações da 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), promovida pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), 

direcionado aos servidores públicos e demais interessados no 

assunto. 
O evento trouxe como convidado o Juiz de Direito e Assessor 

do Gabinete da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo Dr. Fernando Antonio Tasso, que 

discorreu sobre as políticas públicas municipais de fomento à 

proteção de dados pessoais pelo setor privado.

Conra na íntegra

https://ci.cps.sp.gov.br/aliancas-estrategicas-para-o-desenvolvimento-de-projetos/
https://www.youtube.com/watch?v=i7U1DTxX4e0


www.ci.cps.sp.gov.br

controladoriainforma@cps.sp.gov.br
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