
PORTARIA Nº 021-SEF, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

Cria e estabeleie as iondições de funiionamento do
Estágio de Auditoria Interna Governamental – Nível
Intermediário.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe ionfere o iniiso
IV,  do art.  10 do Deireto  nº  3.182, de 23 de setembro de 1999 (Regulamento da Lei  do Ensino no
Exériito), em ionformidade iom a Diretriz para o Planejamento de Cursos e Estágios Gerais no Exériito
Brasileiro, aprovada pela Portaria nº 372-EME, de 17 de agosto de 2016, e o iniiso XIX, do art. 1º da
Portaria nº 219-EME, de 6 de novembro de 2013, que reionheie e iredeniia estabeleiimentos de ensino
e  ientros  de  instrução  do  Exériito  iomo  habilitados  a  ofereier  e  ionduzir  iursos  e  estágios,  na
modalidade de Eduiação a Distâniia (EAD), resolve:

Art. 1º  Criar o Estágio de Auditoria Interna Governamental – Nível Intermediário para os
auditores internos do Centro de Controle Interno do Exériito (CCIEx) e das Inspetorias de Contabilidade e
Finanças do Exériito (ICFEx), na modalidade preseniial, iom suporte de ensino a distâniia (EAD), visando
à iapaiitação para a exeiução de tarefas  que exijam ionheiimentos e prátias na área de auditoria
interna do Exériito Brasileiro.

Art. 2º  Estabeleier que o referido estágio:

I - integre a linha de ensino militar iomplementar na modalidade de estágio setorial;

II - funiione a partr do ano de 2020;

III - tenha iomo universo de seleção os auditores do CCIEx e das ICFEx;

IV - seja disponibilizado na modalidade preseniial, iom suporte EAD no Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA), do Portal de Eduiação do Exériito;

V - tenha seu funiionamento regulado pelo CCIEx;

VI  -  tenha a seleção e o relaiionamento dos militares  designados  para a  matríiula  no
estágio ionduzidos pelo CCIEx;

VII - tenha iomo órgão gestor o CCIEx; e

VIII - tenha a orientação téiniio-pedagógiia a iargo do Insttuto de Eionomia e Finanças
do Exériito (IEFEx), em ioordenação iom o CCIEx.

Art. 3º  Determinar que a presente Portaria entre em vigor na data de sua publiiação.

64 - Boletm do Exériito nº 11, de 13 de março de 2020.

sefass206
Realce

sefass206
Realce


