
mt
28

 
Implementar
medidas de

segregação de
funções. - MT 9.1

A alta gestão realizou atividades de mapeamento aplicada à
Gestão de Contratação de Pessoal no Regime Geral de
Previdência Social, que tem correlação com a MT 9.1 do Plano de
Integridade IFS/2021/2022.

Conforme foi realizado em reunião,  foram desenvolvidos os
seguintes fluxos:
Gestão de Contratação de Pessoal no Regime Geral de
Previdência Social - Inclusão;
Gestão de Contratação de Pessoal no Regime Geral de
Previdência Social - Distrato;
Gestão de Contratação de Pessoal no Regime Geral de
Previdência Social - Término.

1.

2.

3.

2º Quadrimestre de 2022 - Plano de Integridade

Com apoio da Alta Administração ocorreu a
divulgação, por meio da intranet a realização
do III Ciclo de Palestras do Programa de
Integridade, que realizar-se-á entre as datas
20/09 e 20/10/2022

Coordenar de forma integrada, o
desenvolvimento do plano de capacitação
em Ética e Integridade.

Boletim informativo
Execução e

Monitoramento

O PI de 2021/2022 no segundo quadrimestre de 2022, consta
18 medidas de tratamento com status planejada (47%), 7 se
encontram em andamento (19%), 11 foram realizadas (29%)
e 2 foram canceladas (5%). 
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.1
Implementar medidas de segregação

     de funções.

Realizar treinamento com os responsáveis pela
      pesquisa de preço baseado na IN 73/2020, assim
      como com os demandantes sobre levantamento de
      quantitativos.

Coordenar de forma integrada, o
desenvolvimento do plano de
capacitação em Ética e
Integridade.

Entre as medidas com status "realizada", destacam-se:
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Realizar pesquisa de satisfação junto aos usuários

Esta pesquisa foi uma iniciativa da Pró-Reitoria de
Desenvolvimento Institucional (PRODIN) em parceria
com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e os
campi e destina-se a conhecer o nível de satisfação
dos usuários com a infraestrutura física e de TI do IFS

      sobre os serviços prestados pelo órgão.
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Coordenar a divulgação
continuada de artefatos 

      sobre o Programa 
      de Integridade do IFS.



VOCÊ SABIA?
O Programa de Integridade do IFS, instituído pelo Comitê de Governança, Integridade, Riscos e
Controles por meio da Deliberação nº 06/CGIRC/IFS de 28/6/2018, em cumprimento ao Decreto
nº 9.203 de 22 de novembro de 2017,é um conjunto estruturado de medidas institucionais
voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, em
apoio à boa governança. 

 

Elaboração e produção textual:   
            DIEGO vieira leite - DGR / PRODIN
            LUCAS REINAN - DGR/ PRODIN

DIAGRAMAÇÃO:
       DIEGO VIEIRA LEITE - DGR / PRODIN

       LUCAS REINAN - DGR/ PRODIN
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Você sabe onde encontrar o Plano de Integridade do IFS? É muito simples e fácil, basta
clicar na imagem abaixo.

Representação da capa do Plano de Integridade na tela de um smartphone. 

http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/prodin/processo_dgr/Documentos/Plano_de_Integridade_IFS_-_alterado_painel_de_integridade_CGU_vers%C3%A3o_2.1_20-05.pdf

