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Formação Acadêmica
Ciências contábeis/universidade FUMEC.
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Especialista em auditoria e gestão de riscos corporativos/UMA
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Foto de perfil

Ocupação Profissional
Cargo

Organização

Desde

"Chefe da Seção de Auditoria Operacional/
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria/
Presidência"

Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais

Fevereiro/2014

Servidora efetiva (exercício em maio/1998) - início das
atividades na área de controle interno e auditoria

Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais

Outubro/2001

Cargo

Experiência
Realizar auditorias operacionais para fornecer à administração do Tribunal avaliações independentes e objetivas dos
processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos administrativos, apontando alternativas para a
melhoria do desempenho institucional.
(As competências e as responsabilidades da Seção de Auditoria Operacional e dos ocupantes dos cargos de chefia estão
previstas na Resolução TRE nº 1.072/2018 que aprova o Regulamento da Secretaria do TRE/MG).
Experiência

Objetivo da Candidatura
Construir uma relação mais próxima entre o IIA Brasil e os auditores internos governamentais, das três esferas de poder,
a fim de ampliar e de fortalecer a atuação do Instituto junto à administração pública por meio de ações que considerem as
suas especificidades, principalmente quanto à legislação e à dinâmica operacional.
Estabelecer uma base de relacionamento que aproxime o Instituto das instâncias regulatórias e decisórias diretamente
relacionadas à atividade de auditoria interna governamental, a fim de regulamentar a atividade segundo as normas
internacionais de auditoria que tratam da formação do auditor, de modo que as nomeações de auditores sejam realizadas
com bases técnicas, afastando-se os critérios políticos ou particulares.
Contribuir com ideias para ampliar o acesso aos eventos e às ações de capacitação oferecidos pelo IIA, inclusive para as
certificações, por meio de plataformas digitais, visando descentralizar os locais de oferta de treinamentos, reduzir custos e
alcançar maior número de associados.
Contribuir com o grupo agregando a experiência de mais de 15 anos na auditoria interna governamental.

