Acción Formativa

"AUDITORIA DE PROCESSOS E
CONTROLO DE RISCO"
Novos riscos surgem atualmente com as constantes mudanças na
tecnologia da informação, com novos modelos de negócio e
novos tipos de estruturas organizacionais. Tem sido perdido muito
controlo sobre informação, processos e ativos como resultado de
processos de reengenharia, terceirização, downsizing e redução de
níveis organizacionais. Há diferentes tipos de riscos, com
características diferentes em função do ambiente empresarial em
que cada empresa atua e das próprias características
operacionais. Portanto, cada estrutura tem um universo de riscos
diferente. Para analisar, mapear e principalmente tomar decisões
em termos de priorização e alocação de recursos para monitorar e
avaliar de riscos, é recomendável que haja uma integração forte
das áreas de Auditoria Interna, Controlo Interno e Gestão de
Riscos. Estas áreas são parte integrante de uma gestão
profissional e eficaz, e asseguram os processos definidos pela
administração.
Lisboa

13 e 15 Maio de 2019
09.30h-13.00h e 14.00h-17.30h
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Lisboa

PREÇO

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO

280,00 EUR

06/05/2019

por alumno

OBJETIVOS

> Identificar conceitos de gestão e avaliação de riscos e adquirir conhecimentos que
permita, a adoção de uma metodologia de risco nos projetos de Auditoria Interna.
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CONTEÚDOS

1. Gestão por Processos e o Controlo numa perspectiva da Gestão do Risco
• Definição e conceitos centrais da Gestão de Processos
Tipos de Processos e elementos centrais de um processo
• Controlo Interno e Auditoria
• Factores Críticos de Sucesso e Diagnóstico de Necessidades
• Definição e conceitos de Risco
• Ciclo de Gestão de Risco
• Avaliação de Risco
• Estratégias para Gestão de Risco
2. Matriz de Riscos e Controlos
• Definição e conceitos
• Perspetiva e evolução histórica
• Standards e frameworks
o Normativo IIA
o COSO
o COSO ERM
o ISO 31000
• Responsabilidade do Controlo Interno
• Processos de negócio
• Identificação das Dimensões relevantes dos Controlos e Atividades Chave
• Objetivos de Processamento de Informação
• Manual de Controlo Interno
3. Auditoria Interna e o Risco
• DO risco no Processo de Auditoria Interna
• Fases do Processo de Auditoria Interna e Plano de Actividades
• Monitorização de Risco ao longo dos Projetos de Auditoria
• Report , Relatórios e Plano de Melhorias – Ciclo de Melhoria Continua

METODOLOGIA

• Resoluções teóricas
• Exercícios práticos;
• Estudos de Casos.

DURAÇÃO

14 horas

DESTINATÁRIOS

Auditores Internos, Técnicos de Qualidade e Gestores de Processos.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
AUDITORIA DE PROCESSOS E CONTROLO DE RISCO

Nombre y apellidos:
Empresa:
Email:
Domicilio de empresa:
Teléfono:
Cargo:
País:
Provincia:
Ciudad:
Persona de contacto:
Comentarios:

Condições económicas: O valor beneficiará de um desconto de 5% no caso de
inscreverem 2 participantes e de 10% se inscreverem 3 ou mais pessoas. O preço
inclui: participação, coffee-breaks, documentação, material e certificado de frequência.
Politica de cancelación: O Grupo P&A aceita o cancelamento de inscrições até 2 dias
antes do Seminário. O cancelamento de inscrições verificado posteriormente e até ao
arranque da formação, dará origem à retenção de 50% do valor da inscrição. O Grupo
P&A reserva-se o direito de cancelar a realização do Seminário se não atingir o número
mínimo de inscrições, comunicando com uma semana de antecedência aos
participantes inscritos e procedendo à respectiva devolução dos valores pagos.
Búscanos en...
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