PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
Tel/fax: (98) 2109 - 9330 e-mail: escolajudicial@trt16.jus.br
TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO
Art. 67 c/c art. 63 do Ato Regulamentar GP nº 01/2015, alterado pelo Ato
Regulamentar GP nº 02/2018

I – OBJETO
O objeto deste Termo de Referência Simplificado é a realização de curso
no tema de Auditoria, com a contratação de 5 (cinco) vagas, na modalidade EAD
(Ensino à Distância).
O curso será destinado aos servidores do TRT 16ª Região e deverá ser
abordado de forma teórica e/ou prática
IV – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A Escola Judicial, no seu mister de formação, aperfeiçoamento,
desenvolvimento e capacitação de servidores e magistrados, busca, cada vez
mais, conectar-se com a realidade circundante, abrangendo temas sempre
atuais e impactantes.
Nessa linha, considerando as recentes mudanças ocasionadas pelas
Resoluções do CNJ nº 308 e 309/2020 , que aprovam a aplicação de novas
diretrizes técnicas das atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder
judiciário baseada em riscos, a realização de curso que aborde referidos temas
se mostra imprescindível, como forma de capacitar o quadro dos auditores deste
Regional.
V – DA ESCOLHA DO CURSO/PALESTRANTE - SINGULARIDADE
Esta Escola Judicial recebeu proposta da empresa GIZELMA LIMA
TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, para contratação do curso “Seleção
de Objeto de Auditoria com base em Riscos: Plano Anual de Auditoria”, na
modalidade EAD, com 9 horas-aula (nove) de carga horária, para até 5 (cinco)
participantes, com custo total de R$ 4.735,00 (quatro mil setecentos e trinta e
cinco reais), conforme proposta anexa.
A escolha pela referida empresa justifica-se pela notável atuação do
instrutor Paulo Ricardo Martins Ricarte dos Santos em treinamentos na área a
ser abordada.
Nessa linha, importa destacar que o instrutor Paulo Ricardo Martins
Ricarte dos Santos é Auditor Federal de Finanças e Controle da ControladoriaGeral da União, desde 04/2014 . Atualmente ocupa o cargo de Chefe de Divisão
(FCPE 101.2) na Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Justiça e
Segurança Pública (CGSEG) – desde abril de 2020. Já participou, em conjunto
com o Tribunal de Contas da União (TCU), de projeto piloto de Auditoria

