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Série

Auditoria

–

Básico

Auditoria Baseada em Riscos
Turma – Ensino a Distância formato Ao Vivo
Objetivo
O processo de governança corporativa para ser efetivo deve contar com uma
auditoria interna proativa e alinhada aos negócios da empresa. Este alinhamento
é possível quando o auditor, baseado na dinâmica de negócios, conhece de forma
abrangente os riscos corporativos, de maneira que possa direcionar os recursos
da auditoria para avaliações que adicionem valor a corporação.
Neste curso, vamos discutir os conceitos básicos para a realização de uma
auditoria baseada em riscos.

A quem se destina
Este curso se destina a profissionais iniciando na carreira de auditoria interna e
controles internos. Profissionais de compliance, processos e gestores de riscos
que queiram conhecer os fundamentos de um processo de auditoria com base
em riscos.

Conteúdo Programático
•

Introdução
o Conhecendo o contexto corporativo
o Conceito de risco
o Conceito de controle interno, tipos e hierarquia.
o Conceito e definição de auditoria interna
o A independência, a ética do auditor e o zelo profissional

•

Normas de Auditoria
o Necessidade de conhecer as normas que regem um trabalho de
auditoria
o Os IPPFS do IIA
o Intosai, SAS, Normas de auditoria do CFC
o Manual Orientação Técnica – CGU IN 3, 2017

Internal Control Institute affiliate

Página 1

de

Corporate
Education

CrossOver Consulting & Auditing
•

Conhecendo a metodologia
o As três fases do planejamento do trabalho
o A natureza da auditoria – Conformidade, Contábil e Operacional
o Uma visão sobre o risco de auditoria
o Programa de Auditoria – Conceito e conteúdo
o Amostragem – Uma introdução

•

Procedimentos e Técnicas de Auditoria
o Conceito e definições
o Procedimentos de auditoria
o Técnicas utilizadas
o Testes de auditoria – Controle e Substantivo
o Revisão analítica

•

Metodologia – Papel de trabalho
o O papel de trabalho – Importância e atributos
o Evidência de auditoria
o Elaborando um papel de trabalho
o Coletando evidências

•

Metodologia – Comunicação dos resultados
o O que comunicar?
o Por que comunicar?
o Como comunicar?

Metodologia
Apesar de ser um curso na plataforma de Ensino a Distância, as aulas serão ao
vivo, com possibilidade de interação entre os participantes por meio da sala de
aula virtual.
Utilizando-se de uma didática simples e objetiva, através de uma metodologia
que privilegia o conceito ao intercâmbio de experiências práticas. O objetivo
principal desta interatividade é a renovação do pensamento dos profissionais de
controle, auditoria, riscos e compliance. Aplicamos a andragogia, que é o ensino
para adultos, facilitando através de vivências e reflexões um aprendizado mais
objetivo.
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Carga Horária, Agenda e Investimento
Carga Horária: 15 horas
Agenda Aulas ao Vivo (online): (Terças e Quintas-f.) 15, 17, 22, 24,
29/setembro e 01/outubro 2020
Horário: 19:00 as 21:30 horas
Investimento: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
escreva para treinamento@crossoverbrazil.com

Turma Limitada em: 12 participantes
Formas de Pagamento:
•

Transferência Bancária (banco Itaú);

•

Cartão de Crédito através PagSeguro (enviamos o link por e-mail), com
possibilidade de parcelamento do valor da inscrição sem desconto, em até
3 vezes sem juros, no caso de mais parcelas incide juros conforme política
do cartão de crédito.

Incluso: E-book e certificado de participação (necessário 75% de presença no
curso).

Informações Importantes
•

Este treinamento poderá ser cancelado pela CrossOver Consulting &
Auditing se o número de inscrições não atingir o número mínimo exigido.
No caso de cancelamento pela CrossOver, os valores pagos a título de
inscrição serão devolvidos em até 10 dias do cancelamento.

•

O pagamento das inscrições deverá ser feito em até 2 (dois) dias após a
inscrição para que possa ter sua vaga assegurada, pois as turmas são
limitadas.

•

No caso de cancelamento ou desistência de participação, os valores pagos
ficarão como credito ao participante que poderá utilizar em um prazo de
6 (seis) meses a contar da data do evento original.

•

Este programa poderá ser desenvolvido “in company”

Informações e inscrições podem ser realizados através do e-mail
treinamento@crossoverbrazil.com ou contato no telefone (11) 2599-8360.
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