Vaga de Estágio para Auditoria-Geral
Núcleo de Apoio Técnico (NT)
Local: Controladoria Geral do Estado do Estado de Minas Gerais – CGE
Endereço: Prédio Gerais, 12º andar: Rodovia Papa João Paulo II, 4.000, Serra Verde BH / MG.
Supervisora: Marília Junqueira Lemes
Vagas: 2 (duas)
Carga Horária: 6 horas/dia – 30h semanais
Bolsa/Benefícios:
R$ 978,24+ vale transporte de R$ 9,00 ao dia em trabalho presencial (limite de
R$180,00).
OBSERVAÇÃO: Possibilidade de teletrabalho parcial (atualmente dois dias
presenciais).
Requisitos/Perfil:
- Alunos do Curso de Administração Pública – Csap;
- Conhecimento intermediário em Excel;
- Conhecimento desejável do básico a intermediário em Power BI;
- Interesse na atividade de auditoria interna, proatividade, capacidade auto-organização,
capacidade de autogerenciamento e responsabilidade com metas e prazos.
Atividades:
A Auditoria-Geral – AUGE, da Controladoria Geral do Estado, tem como competência
supervisionar, coordenar, planejar e realizar atividades de auditoria e fiscalização no
âmbito do Poder Executivo. O Núcleo Técnico/AUGE tem como tem como atribuição
assessorar diretamente o Auditor-Geral, conforme o artigo 17, do Decreto nº 47.774, de
03/12/2019.
Atividades de apoio específicas do estagiário:
- Acompanhamento do planejamento;
- Elaboração de relatórios gerenciais e de controle interno, bem como de planilhas e
documentos de auditoria, voltados à avaliação do sistema de controle de auditoria (eAud);
- Consolidação de dados e informações estratégicas relacionados às atividades de
auditoria e fiscalização;
- Implantação e no monitoramento do sistema das ações voltadas à garantia de qualidade
e melhoria da atividade de auditoria;
- Elaboração de procedimentos, instrumentos, orientações e normativos técnicos;
- Apuração e acompanhamento de indicadores sobre a efetividade e os benefícios das
ações de auditoria e fiscalização;
- Interlocução entre servidores da Auditoria Geral e Setoriais;

- Monitoramento dos indicadores do PPAG, Planejamento Estratégico, Plano de Metas e
Plano de Entregas ao Governador;
- Implantação do IACM nível 2;
- Elaboração de documentos e ferramentas de gestão da qualidade.
Os interessados deverão inscrever-se através do e-mail marilia.lemes@cge.mg.gov.br,
mediante encaminhamento de currículo, até 18 de abril de 2022.

