
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL AUDITAR - PROCESSO SELETIVO Nº 4/2010 
Processo Seletivo para XV Congresso del CLAD para o Painel “La profesionalización de la 
función pública / servicio civil para fortalecer la capacidad del gobierno democrático en 
Iberoamérica”  
 
 
Auditar abre processo seletivo para a participação de um Auditor Federal de Controle 
Externo-Área Controle Externo ou Auditor Federal de Controle Externo-Área de Apoio 
Técnico Administrativo que esteja lotado na Secretaria de Gestão de Pessoas do TCU ou 
no Instituto Serzedelo Correa, no evento externo internacional “XV Congresso del Clad 
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública”, com realização prevista para 
o período de 9 a 12 de novembro de 2010, em Santo Domingo/República Dominicana. 
 
Os custos referentes à passagem, à estada e à diária do participante ficarão a cargo do 
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União 
(Sindilegis), que ofertou esse patrocínio para Auditar designar um dos seus associados 
segundo critérios que a entidade entender pertinente, a exemplo do que foi feito com a 
Câmara dos Deputados e com o Senado Federal. 
 
Considerando que a Auditar já selecionou Auditores para os painéis mais relacionados aos 
temas de controle externo e que um dos objetivos do Sindicato é defender os interesses 
remuneratórios e a profissionalização da função pública, torna-se imperiosa a participação 
marcante de profissionais experientes da área de gestão de pessoas, com vistas à futura 
interlocução e realização de amplo painel a ser realizado para tratar desses temas no 
âmbito do TCU, já que a minuta de anteprojeto de plano de carreira elaborada pela 
Auditar, em pleno debate com a categoria, está pautada em dois eixos principais que 
passam pela valorização profissional e gestão participativa dos servidores. 
 
Tendo em vista a proximidade do evento, a Auditar abre inscrições até o dia 21 de outubro 
de 2010, de forma a viabilizar a divulgação do resultado final até o dia 22 de outubro de 
2010 e emissão das passagens e realização das demais reservas e despesas necessárias.  
A Auditar poderia, a exemplo de outras instituições, escolher um representante para 
participar desse painel patrocinado pela parceria do Sindilegis, mas a Diretoria entende 
que o processo seletivo revela-se a forma mais oportuna, ainda que em curto espaço de 
tempo. 
 
         Auditar – Participativa e Independente 
 

 
 

 


