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Apresentação

Auditoria Governamental em Contratos de Obras e Serviços:
Conjunto de procedimentos que avalia a legalidade, economicidade, eficiência, equidade 
e efetividade dos Gestores. Imprescindível para avaliação da Gestão Pública, contribuindo 
para a contínua melhoria do desempenho da Governança. Nesse processo, Órgãos 
Externos de Fiscalização, que, constitucionalmente, atuam fortemente na atividade de 
controle, as recentes edições das Normas de auditoria e os níveis de exigência, cada 
vez mais elevados da sociedade brasileira, ensejam  motivos para a participação neste 
evento, face à valiosa contribuição que poderá ser ofertada para o aprimoramento da 
Governança e eficiência na administração pública, sendo de interesse de todos aqueles 
que se preocupam com a boa e regular condução dos recursos do Erário .

A Contratação de Serviços na administração pública preocupa os Gestores e por sua 
relevância e impacto torna-se para o profissional de controle interno e auditoria, elemento 
indispensável na matriz de risco. A complexidade do assunto, por ser controverso e 
sujeito a uma variedade de regras estabelecidas pela legislação e pela jurisprudência dos 
tribunais superiores, exigem das autoridades competentes especial atenção de maneira 
a conduzir o processo dentro das normas regulatórias. Além disso, compete ao auditor, 
ou controlador, especialista na matéria, identificar precisamente quais dos processos 
terceirizados devem ser auditados com maior rigor, considerando risco, sentimento e 
relevância dos processos.

Auditoria de Contratos Baseada em Riscos: Como fazer

Auditoria Baseada em Riscos - ABR -  bastante utilizada no mundo todo, entretanto, 
ainda, muito mal compreendida e implementada nos processos de auditoria, em especial 
na área de terceirização, será debatida e apresentada neste evento com a riqueza de 
detalhes e as diretrizes essenciais para entendê-la e colocá-la em prática.
O escopo do trabalho dos auditores internos, (todas as áreas, em especial contratações 
de obras e serviços, foco deste seminário, ninho de não conformidades, vícios e fraudes 
alcançadas pela lei anticorrupção, conforme citado a todo momento na mídia) tem 
mudado bastante na última década. Hoje, sobretudo por razões de custo e eficácia, a 
ênfase está na Auditoria Baseada em Riscos em todas as áreas.
Assim de maneira inédita, oferecemos o curso AUDITORIA DE CONTRATOS DE SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS BASEADO EM RISCOS.

Apresentar aos auditores e gestores públicos uma visão útil e ampliada dos conceitos e 
procedimentos de controle e auditoria, baseada em riscos, aplicados à área de contratos 
de serviços, a partir das orientações e Acórdãos dos Órgãos Externos de Fiscalização. 
Capacitar gestores de contratos e aprimorar os conhecimentos dos auditores para a 
realização de auditoria os contratos públicos em consonância com metodologia coerente 
e adequada, afinada com a jurisprudência, legislação, boas práticas e procedimentos, 
geralmente aceitos por entidades referenciais, que serão enriquecidos com citação de 
casos reais, vivenciados pelo instrutor ao longo de 30 anos de experiência na área, no 
Brasil e exterior.

Objetivo
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Auditores e demais profissionais das unidades de controle interno (auditoria interna) dos 
órgãos e entidades dos governos federal, estadual e municipal, bem como dos Tribunais 
de Contas; Pregoeiros e Membros de Comissão de Licitação; Servidores públicos, 
Profissionais responsáveis  pela elaboração de projetos básicos e termos de referência; 
fiscalização; Autoridades que homologam processos licitatórios; Gestores de contratos; 
Ordenadores de despesas; Representantes de empresas que prestam serviços para a 
Administração Pública, demais interessados nos procedimentos e práticas de auditoria e 
gestão dos contratos de Serviços e representantes de organizações que prestam serviços 
para a Administração Pública.

Público Alvo

Palestrante

ASSESSOROU A FORÇA TAREFA DA LAVA JATO NO ENTENDIMENTO DOS 
CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DA PETROBRAS JUNTO AOS EMPREITEIROS

S. G. OLIVEIRA

FORMAÇÃO: Graduação em Ciências Contábeis pela UFRJ; Pós-graduado em 
Auditoria e Contabilidade pela UNIRIO; MBA em auditoria, FGV/DELOITTE; MBA 
em Finanças Empresariais pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC-
RJ); ESPECIALIZAÇÕES NO EXTERIOR: Especialização em Auditoria, Contabilidade 
e Prevenção de Fraudes em Empresas de Petróleo, University of Texas at Dallas, USA; 
Atualização em Prevenção em Fraudes Corporativas, M I S INSITUTE – Nevada – USA.

DOCÊNCIA: Professor de MBA da  FGV -  Fundação  Getúlio   Vargas, há 20 anos, em  Gestão 
de Serviços , Auditoria de Logística, Auditoria Avançada, Auditoria das Demonstrações 
Financeiras e Prevenção de Fraudes nas Corporações; Professor da Universidade 
Corporativa da Petrobras;  Treinou os auditores do Tribunal de Contas dos seguintes 
Municípios/Estados/União: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, 
Tocantins, Distrito Federal e Brasília; Treinou os Auditores/Oficiais da Polícia Militar do 
Estado da Bahia, dentre outros. Todos por notória especialização;

CONFERENCISTA: centenas de palestras, eventos e congressos sobre o tema Terceirização, 
há mais de vinte anos; palestrou para mais de 2000 pessoas no Congresso de Pregoeiros  
e de Compras Públicas em Foz do Iguaçu e para centenas de pessoas em Santa Cruz de 
La Sierra e Cochabanba na Bolívia, além de diversos outros locais no MERCOSUL; Treinou 
nos últimos vinte anos mais de 8.000 gestores de contratos do Sistema PETROBRAS no 
Brasil e no Exterior e aproximadamente 30.000 pessoas em diversas empresas públicas e 
privadas, no Brasil e Exterior; Ministrou cursos para centenas de empresas públicas - por 
notória especialização - e privadas com os seguintes títulos: Fiscalização de Contratos 
Terceirizados, Gestão e Auditoria de Contratos, Técnicas de Redação e Interpretação de 
Contratos, S.L.A. em Contratos de Serviços,  Licitações e Gerenciamento de Contratos 
de Obras e Serviços de Engenharia, Prevenção de Fraudes na Terceirização, Auditoria 
em Compras para Gestores de Suprimentos, Auditoria de Contratos de Serviços e Obras  
Auditoria Governamental, Serviços Terceirizados e Mitigação de Riscos em contratos de 
Obras e Serviços, A influência do Novo Código Civil nos Contratos de  Terceirização; 
Administrando Pleitos nos contratos de Obras e Serviços e Aplicação da IN 05\2017 do 
MPDG\SEGES. As novas regras de contratações públicas;
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EXPERIÊNCIA: 41 anos em Auditoria Geral e de Contratações em Empresas Públicas e 
Privadas, Gerente de Auditoria de Contratações de Obras e Serviços da Petrobras,  31 
anos; Auditor Sênior da Deloitte, Haskins & Sells, RJ, 04 anos; Gerente de Auditoria da 
Aracruz Celulose, ES, 03 anos; Assessor de Auditoria da Presidência da Cooperativa 
Central dos Produtores de Leite, RJ, 02 anos; realizou Consultorias e Auditorias em diversas 
empresas de renome Nacional e Internacional; representou Instituições do Governo em 
Auditorias de Detecção de Fraudes em Licitação e Contratos; participou de dezenas 
de Comissões de Sindicância Administrativa  na  área  de contratações na Petrobras; 
Assessorou a Força Tarefa da Operação Lava-jato no entendimento da sistemática de 
funcionamento das  contratações de Obras e Serviços na Petrobras; treinou os Inspetores 
da ECT e os profissionais da INB, para apurar irregularidades e instaurar Comissões de 
Sindicância Administrativa, em especial na área de Terceirização; treinou todo o STAFF da 
Brasil Telecom, em todo país, na Gestão de Contratos Terceirizados; Implantou Manuais 
de Procedimentos de Contratação e Grupos de Auditoria de Contratação em diversas 
empresas do país.

TRABALHOS PUBLICADOS: dezenas de artigos publicados em diversas Revistas e Jornais 
de grande circulação e revistas especializadas,  tais como: Revista do TC do Município de 
São Paulo, Revista RH, ANERJ,   Consultoria Negócios Públicos, do PR;  sobre: Auditoria, 
Prevenção de Fraudes e Contratos de Serviços; Coautor do Livro “Temas Controvertidos 
em Licitações e Contratos Administrativos ”, editado por  Temas e Ideias,  do RJ; Autor do 
“Cartão de Referência de Fraudes em Contratos Terceirizados” editado com sucesso pela 
Editora Negócios  Públicos, do PR.

Curso ministrado em ambiente virtual e totalmente ao vivo.
Interação com o instrutor do curso em tempo real durante todo o curso ao vivo.

Data: 29 e 30 de outubro de 2020.
Treinamento realizado em 02 dias 
Carga Horária Total: 14 horas de capacitação
Horários: Horário da manhã: das 09h às 12h e a tarde das 14h às 18h

Metodologia

Investimento por Participante

R$ 1.250,00 (Hum mil, duzentos e cinquenta reais)
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Apostila do curso exclusiva com conteúdo específico disponibilizado totalmente online, 
enviada ao participante através de e-mail; 
Acesso a Plataforma virtual de ensino durante toda a duração do curso;
O valor investido neste treinamento, será revertido em um voucher de desconto, para que 
possam participar de qualquer treinamento presencial;
Acompanhamento de monitor em sala para melhor atender os participantes, durante todo 
o treinamento;
Será disponibilizado um Grupo de WhatsApp por 15 dias, para que todos os participantes 
possam tirar suas dúvidas;
Certificado digital válido por todo Brasil e disponível em nosso site por tempo 
indeterminado, com conteúdo programático e carga horária;

Incluso por Inscrição

Formas de Pagamento e Dados

Aceitamos:
NOTA DE EMPENHO(NE);
ORDEM DE SERVIÇO (OS);
DEPOSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E
CARTÃO DE CRÉDITO (2X SEM JUROS).

BRADESCO (237)
Agência: 0489
Conta: 7154-4

O pagamento ou preenchimento de empenho da inscrição deverá ser efetuado em 
nome de RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA. CNPJ 25.406.054/0001-82 (Rua R. 
Lourenço Pinto, 196 | Centro Curitiba – PR  |  CEP: 80010-160 

Tel.: (41) 3149-5105  |  (41) 99131-9721)
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