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NORMA DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE NPC SGP-01/2022 

Versão: 01 
Unidade Responsável:Gerência de Gestão de Pessoas 
Aprovada em: 31 de janeiro de 2023  
Processo: 2022/ 1300165 

 
 
I–FINALIDADE 
Dispõe sobre o estabelecimento de regras e procedimentos para o controle de atividades de 
admissão, zelando pela proteção à normalidade, moralidade e eficiência no ingresso, 
observando os requisitos legais e técnicos na contratação 

 
II - ABRANGÊNCIA 
Abrange as unidades de atividade administrativa integrantes da estrutura organizacional da 
Defensoria Pública do Estado do Pará, designadas como  órgãos centrais de sistemas 
administrativos quando do pedido de nomeação que são: Gabinete da Defensoria Pública Geral; 
Diretorias; Gerência de Gestão de Pessoas e Subunidades da Gerência de Gestão de Pessoas: 
Administração de Pessoal, Pagamento de Pessoal e Arquivo. 

 
III–CONCEITOS 

 
1. Servidor Público 
1.1 - Segundo as disposições constitucionais em vigor, servidores públicos são todos aqueles que 

mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais, 
integrados em cargos ou empregos de qualquer delas: União, estados, Distrito Federal, 
municípios e suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista. 

1.2 - É a pessoa legalmente investida em cargo público. 
 
2. Cargo Público 
É o criado por lei, com denominação própria, quantitativo e vencimento certos, com o conjunto 
de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser 
cometidas a um servidor 

 

3. Nomeação 
É o ato pelo qual a autoridade competente designa alguém para ser provido no exercício de 
um cargo público. 

 
4. Admissão 
É o processo para formalizar a contratação de um servidor. 

 
5. Cargos em Comissão 
São aqueles cujo processo de admissão passa diretamente pela livre escolha, nomeação e 
exoneração. 
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6. Efetivo Exercício 
É o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou função de  confiança. 

 
7. Posse 
É o ato de investidura do servidor no cargo público no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados do dia posterior ao da publicação da portaria de nomeação no Diário Oficial, para o 
qual foi aprovado em concurso de provas, ou de provas e títulos ou nomeado para cargo em 
comissão. 
 
8. Manutenção de Folha de Pagamnto 
É o ato de registrar no sistema de recursos humanos e folha de pagamento as informações 
referentes ao servidor nomeado e em efetivo exercício. 

 
9. Parecer de Conformidade 
É o documento de verificação e cumprimento dos padrões éticos e da legislação, além de 
regulamentos internos e externos do processo. 

 
IV–BASE LEGAL E NORMATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

• Lei 054/2006 (Reorganiza e Estrutura a Defensoria Pública c/c as alterações da Lei 
091/2014), art. 26. 

• Lei nº 8.107/2015(Lei 9.386/2021 - Alteração do PCCR dos servidores públicos da 
Defensoria Pública do Pará), art. 7º. 

• Lei 5.810/94 (RJU), art. 5º e art. 6º. 
• Constituição Federal, art. 37. II. 

 
V–RESPONSABILIDADES QUANTO À ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DAS 
NORMAS DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

 
1 – Da Gerência de Gestao de Pessoas – GGP. 
1.1 - Especificar as regras gerais e os procedimentos de controle nas Normas de Procedimentos 
de Controle (NPC) referentes ao sistema administrativo, elaboradas ou atualizadas com base na 
metodologia anexada à versão vigente da NPC SCI-01/2022, submetendo a minuta à análise do 
Núcleo de Controle Interno (NCI). 
1.2 - Promover discussões técnicas periódicas com as unidades que participam dos processos 
afetos ao sistema administrativo, visando assegurar que as NPCs contenham sempre a correta e 
atualizada especificação das regras gerais e dos procedimentos de controle que se fazem 
necessários. 
1.3 - Monitorar a eficácia dos procedimentos de controle através dos Indicadores de Controle 
Interno que forem estabelecidos. 
1.4 - Orientar as unidades executoras do sistema administrativo e supervisionar a observância 
às regras gerais e dos procedimentos de controle que foram estabelecidos. 
 
2 – Das Unidades Executoras do Sistema de Gestão de Pessoas. 
2.1 - Observar fielmente as regras gerais e executar os procedimentos de controle especificados 
nas NPCs, relacionadas ao SGP, objetivando a observância das normas legais e regulamentares 
e o cumprimento dos demais objetivos do controle interno e de cada processo.  
2.2 - Atender às solicitações da Gerencia de Gestão de Pessoas na fase de definição ou 
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atualização de procedimentos de controle, quanto ao fornecimento de informações e à 
participação nos estudos. 
2.3 - Alertar a Gerencia de Gestão de Pessoas sobre alterações que se fizerem necessárias nas 
rotinas de trabalho, objetivando o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 
aumento da eficiência operacional. 
2.4 - Manter os servidores orientados para a fiel observância das regras gerais e dos 
procedimentos de controle a que a unidade está sujeita. 
 
3 - Da unidade responsável pelo mapeamento dos processos de trabalho (quando implantada 
na DPE/PA). 
3.1 - Disponibilizar informações à GGP e ao NCI, quando solicitadas, a respeito das atividades 
atinentes ao mapeamento de processos, para fins de alinhamento de ações. 
3.2 - Contemplar nos mapas dos processos as rotinas de trabalho inerentes à execução dos 
procedimentos de controle que forem estabelecidos ou revisados, inclusive, quando aplicável, 
as relacionadas à geração e monitoramento dos Indicadores de Controle Interno. 
3.3 - Prestar apoio técnico à GGP na elaboração de mapas provisórios de processos 
(fluxogramas), nas situações onde ainda não houve o mapeamento dos processos de trabalho. 

 
4 – Do Núcleo de Controle Interno. 
4.1 - Prestar orientação técnica ao órgão central do sistema administrativo quanto à aplicação 
da metodologia para identificação e avaliação de riscos e definição dos procedimentos de 
controle afetos aos pontos de controle atinentes aos processos de trabalho de seu âmbito, bem 
como na elaboração ou atualização das Normas de Procedimentos de Controle. 
4.2 - Aferir a observância das regras, responsabilidades e demais orientações estabelecidas 
nesta NPC. 
4.3 - Exercer o acompanhamento sobre a efetividade dos procedimentos de controle 
mediante análise dos Indicadores de Controle Interno. 
4.4 - Através da atividade de auditoria interna e correlatas, avaliar a eficácia dos procedimentos 
de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações necessárias para o 
seu aprimoramento, inclusive, se for o caso, mediante atualização ou elaboração de novas 
Normas de Procedimentos de Controle. 
4.5 - Manter atualizado o Manual de Procedimentos de Controle, de forma que contenha 
sempre a versão vigente de cada NPC, disponibilizando-o em meio documental e/ou digital a 
todas às unidades executoras do SCI. 
 
VI–PROCEDIMENTOS: 
CAPÍTULO I: REGRAS GERAIS 

A. A atividade de ingresso de novos servidores no Sistema Integrado de Gestão de Recursos 
Humanos -SIGIRH é de responsabilidade exclusiva da Gerência de Gestão de Pessoas, sendo o 
único órgão central de sistema administrativo com liberação para a referida manutenção na 
Folha de Pagamento da Defensoria Pública do Estado. 

B. O acesso ao sistema SIGIRH, para realização dos procedimentos de ingresso de novos 
servidores, será de responsabilidade exclusiva de servidores efetivos da Subunidade de 
Pagamento de Pessoal. 

C. Para assegurar a inclusão na folha de pagamento o prazo de recebimento dos documentos 
para inclusão de novos servidores no SIGIRH é, impreterivelmente até o dia 15 de cada mês, 
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para entrada em efetivo exercício no inicio do mês seguinte. 
D. O Parecer de Conformidade será formalizado em duas fases do ingresso de servidores, sendo 

a primeira pela Subunidade de Administração de Pessoal a qual tem a responsabilidade de 
conferir, por meio do check list, toda documentação apresentada pelo nomeado para 
andamento do processo de ingresso, enquanto que no segundo momento será realizado pela 
Subunidade de Pagamento de Pessoal para saber se as informações lançadas no sistema estão 
em consonância com as informações do processo de Ingresso. 

E. É de responsabilidade da subunidade de administração de pessoal e da subunidade de 
pagamento de pessoal, vinculadas à Gerência de Gestão de Pessoas a revisão sistemática de 
documentos ou de registros de nomeações e ingressos, controle de vagas e cadastros; a 
conferência de dados e parâmetros utilizados ou informados para cálculos assim como a 
verificação da adequação em relação a limites de valores ou quantitativos definidos como 
parâmetros. 

 
CAPÍTULO II: PROCEDIMENTOS NAS DIRETORIAS 

1 Ao realizar a indicação de um servidor para nomeação a respectiva diretoria   deverá observar 
o cumprimentos dos requisitos do cargo, conforme legislação vigente . 

2 A Diretoria deve abrir um PAE e encaminhar o pedido ao Gabinete da Defensoria Pública Geral 
para autorização de nomeação, contendo currículo do indicado, cargo para o qual está sendo 
indicado, justificativa da contratação. 

 
CAPÍTULO III: PROCEDIMENTOS NO GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA 

1 O Gabinete da Defensoria Geral deverá observar o controle de vagas, ao realizar a nomeação 
do servidor em cargo em comissão. 

2 Em se tratando de servidores aprovados em concurso público, deve o gabinete observar a 
ordem de colocação dos candidatos no referido concurso, para realizar as nomeações. 

3 Agendar a posse dos nomeados que estiverem com parecer de  conformidade aprovado. 
 
CAPÍTULO IV: PROCEDIMENTOS NA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 

A - QUANDO DA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER DE 
CONFORMIDADE. 
1. Ao receber o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) com a autorização de nomeação 

pelo Gabinete ( de acordo com o capítulo II), a Gerência de Gestão de Pessoas encaminha 
o PAE para a Subunidade de Administração de Pessoal. A Subunidade de Administração de 
Pessoal enviará ao ingressante um e-mail solicitando o envio dos documentos conforme 
checklist (anexo 01 desta NPC) para o e-mail convocacao@defensoria.pa.def.br no prazo 
de 15 dias úteis. 
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2. Após recebimento e conferência da documentação via e-mail, a Subunidade de 

Administração de Pessoal entrará em contado com o candidato para agendar, 
presencialmente, a comparação com a documentação original dentro do prazo 
estabelecido. 

3. A autenticação e veracidade da documentação, será realizada através dos meios de 
verificação disponibilizados pelas das instituições, tais como QR Codes e sites oficiais. 

4. Após a análise, será confeccionado um parecer de conformidade( anexo 02 desta NPC), que 
será apensado com a documentação no Processo Administrativo Eletrônico (PAE), que será 
tramitado para a Comissão Organizadora. 

5. Após ciência da Comissão Organizadora, o processo é tramitado para o Gabinete, que 
agenda a posse presencial ou virtual, esta última, podendo ocorrer em caso de nomeação 
para os núcleos regionais da Defensoria Pública do Estado do Pará. Após a posse os 
nomeados entram em efetivo exercício. 

6. O Gabinete anexa o Termo de Posse ao processo, que retorna à Gerência de Gestão de 
Pessoas(GGP),que encaminha especificamente para a Subunidade de Pagamento de 
Pessoal (SPP). 
 

B - QUANDO DO INGRESSO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE CONFORMIDADE 
DA FOLHA DEPAGAMENTO 

1. Ao receber o processo, enviam-se os documentos para a Secretaria Planejamento e 
Administração(SEPLAD) solicitando a realização do pré- ingresso. 

2. O processo passa pelo setor de Controle e Auditagem de Folha de Pagamento, que verifica 
a regularização do servidor no E-social, bem como o acúmulo de vínculo   com outras 
instituições públicas. 

3. A Subunidade de Pagamento de Pessoal realiza o ingresso. 
 
 
 
 
 

2.1. No ato de comparação presencial, levar em consideração os aspectos a) e 
b) descritos no procedimento do item 1 desta Seção.  

Na Conferência da documentação atentar para os seguintes aspectos: 
 

a) Documentação incompleta. A ausência de um ou mais documentos solicitados, 
pode ocasionar o não ingresso em tempo hábil. 
 

b) Documentos pessoais ilegíveis, divergentes ou com erro de digitação; 
 

c) Certificados ilegíveis 
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4. Após a conclusão do ingresso, o Controle e Auditagem de Folha de  Pagamento analisa os 

dados do sistema, confere os valores gerados em folha de pagamento, em comparação 
com os dados do processo, emite um parecer de conformidade (anexo 03 desta NPC), anexa 
ao processo e tramita para a Subunidade Arquivo da GGP. 

5. A subunidade de Arquivo será responsável pela abertura e acesso à pasta funcional digital. 
 

CAPÍTULO V: RELATÓRIOS E INDICADORES DE CONTROLE INTERNO. 
Os indicadores são ferramentas utilizadas para avaliação da eficiência e eficácia dos 
procedimentos dispostos nesta NPC, que serão verificados   anualmente por meio de relatórios 
quantitativos, pela Gerência de Gestão de Pessoas, visando a otimização e/ou 
manutenção/adequação desta NPC. 

1. Para fins de controle gerencial, avaliação da eficácia dos procedimentos dispostos nesta 
NPC e sua constante otimização, semestralmente a Gerência de Gestão de Pessoas deverá 
emitir um relatório com os seguintes quantitativos: 

1.1 Ingressos de servidores: 
a) Por concurso público; 
b) Comissionados; 
c) Temporários. 
 
1.2. Ocorrências quanto à entrega de documentação: 
a) Documentação fora do prazo de 15 dias úteis; 
b) Documentação incompleta; 
c) Documentação ilegível e/ou divergente; 
d) Documentação falsa. 

 
1.3. Ocorrências quanto à folha de pagamento: 
a) Restrições no cadastro do e-Social; 
b) Ingresso fora do prazo da folha de pagamento; 
c) Acúmulo de vínculos do ingressante. 

 
2. Além da indicação dos números, o relatorio deverá conter análise sumária destacando 

aspectos mais relevantes que podem ser indicativos de aumento de riscos, percentuais 
em relação ao total de operações, evolução em relação a períodos anteriores, sugestões 
de alterações nos indicadores e medições. 

 No ingresso, atentar para os seguintes aspectos: 
 

a) Preenchimento correto dos campos que correspondem aos dados pessoais do 
ingressante, tais como: Nome; Data de nascimento; Número do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF); Carteira de identificação/Registro Geral (RG) e endereço. 

 
b) Preenchimento correto das informações funcionais, tais como: matrícula, data de 

admissão, cargo e demais informações funcionais. 
 

c) Preenchimento dos dados bancários, tais como: agência e banco. 
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VII–DAS DISPOSIÇOES FINAIS. 
1 - O não cumprimento destas normas acarretará em a aplicação de medidas 
corretivas/penalidades previstas na legislação vigente. 
2  -   As dúvidas em relação à esta NPC deverão ser esclarecidas junto à Gerência de Gestão de 
Pessoas. 
3 - Integra esta Norma de Procedimentos de Controle, como anexo, Check list de documentos, 
Parecer de conformidade da subunidade de administração de pessoal, Parecer de 
conformidade da subunidade de pagamento de pessoal, Matriz de Risco e Controle.  
4 - Esta Norma de Procedimentos de Controle entra em vigor a partir da data de sua 
publicação. 

 
 
VII–APROVAÇÃO: 

 
Gerência de Gestão de Pessoas. 

 
Aprovada na data da assinatura eletrônica. 
Dr. João Paulo Carneiro Gonçalves Ledo 
Defensor Público-Geral do Estado do Pará 

 
 
 



 

 

 
 

ANEXO 01 
 

 
ÍTEN 

CHECKLIST DOCUMENTOS 

 
1 

2 Fotos 3 x 4 idênticas e recentes; 

 
2 

Carteira de Identidade (RG); 

 
3 

Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 
4 

Certidão de Nascimento e/ ou casamento; 

 
5 

Se viúvo, acompanhar a certidão de óbito do cônjuge ou certidão de casamento 
averbada; 

 
6 

Se divorciado, fornecer a certidão com averbação; 

 
7 

Título eleitoral; 

 
8 

Certidão de quitação eleitoral emitida pela justiça eleitoral; 

 
9 

Diploma de conclusão de nível superior; 

 
10 

Carteira do Conselho; 

 
11 

PIS/PASEP/NIT/NIS; 

 
12 

Certificado de reservista ou Certificado de dispensa da incorporação (para sexo 
masculino); 

 
13 

CTPS, frente e verso da identificação e páginas de contrato de trabalho; 

 
14 

Comprovante atual de residência; 

 
15 

Declaração de acumulação de cargos públicos; 

 

16 

Declaração de não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo 
público; 

 
17 

Declaração de bens e valores; 

 
18 

Formulário de Opção de Agência Bancária devidamente preenchido; 

 
19 

Certidão de nascimento e CPF de dependentes de IRRF; 



 

 

 

20 

Consulta qualificação cadastral (e-Social): 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml 

 
 

21 

Consulta situação cadastral do CPF em 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/SERVICOS/CPF/CONSULTASITUACAO/CO 
NSULTAPUBLICA.ASP) 

 
22 

Laudo médico expedido pelo médico do trabalho; 

 
23 

Declaração de percepção de proventos de aposentadoria ,  , ;  Declaração de participação de 
gerência e/ou administração de empresa privada; Declaração de dependentes 
econômicos para fins de imposto de renda e Declaração de interrupção de vínculo de 
cargo anterior, para fins de previdência complementar. 

 
 

24 

Certidão de Antecedentes Criminais da justiça Comum Estadual. Comum Federal 
e Militar Estadual e Federal, dos Estados onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) 
anos; 



 

 

 

ANEXO 02 
 

PARECER DE CONFORMIDADE 
 
 

Nome do servidor:  

Data da nomeação:  

Cargo:  

Número do Ato:  

Número do DOE:  

Número do PAE:  
 

 
1. Trata-se de parecer da Subunidade de Administração de Pessoal/GGP, 
setor de documentação e cadastro, a fim de analisar a regularidade do processo de 
admissão do(a) servidor(a) acima qualificado, em cumprimento a NPC 01 GGP. 

 
2. Foram verificados os documentos requeridos na Norma de Procedimento 
de Controle nº 01/2022, conforme listados a seguir: 

 

 
ÍTEN 

CHECKLIST DOCUMENTOS 

 
1 

2 Fotos 3 x 4 idênticas e recentes; 

 
2 

Carteira de Identidade (RG); 

 
3 

Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 
4 

Certidão de Nascimento e/ ou casamento; 

 
5 

Se viúvo, acompanhar a certidão de óbito do cônjuge ou certidão de casamento 
averbada; 

 
6 

Se divorciado, fornecer a certidão com averbação; 

 
7 

Título eleitoral; 

 
8 

Certidão de quitação eleitoral emitida pela justiça eleitoral; 

 
9 

Diploma de conclusão de nível superior; 

 
10 

Carteira do Conselho; 

 
11 

PIS/PASEP/NIT/NIS; 

 Certificado de reservista ou Certificado de dispensa da incorporação (para sexo 



 

 

12 masculino); 

 
13 

CTPS, frente e verso da identificação e páginas de contrato de trabalho; 

 
14 

Comprovante atual de residência; 

 
15 

Declaração de acumulação de cargos públicos; 

 
16 

Declaração de não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo 
público; 

 
17 

Declaração de bens e valores; 

 
18 

Formulário de Opção de Agência Bancária devidamente preenchido; 

 
19 

Certidão de nascimento e CPF de dependentes de IRRF; 

 
20 

Consulta qualificação cadastral (e-Social): 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml 

 
 

21 

Consulta situação cadastral do CPF em 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/SERVICOS/CPF/CONSULTASITUACAO/CO 
NSULTAPUBLICA.ASP) 

 
22 

Laudo médico expedido pelo médico do trabalho; 

 
23 

Certidão de Antecedentes Criminais da justiça Comum Estadual. Comum Federal 
e Militar Estadual e Federal, dos Estados onde tenha residido nos últimos 5 

(cinco) anos; 
 
 

3. Atestamos pela REGULARIDADE da respectiva nomeação, sem prejuízo 
de eventuais e posteriores verificações pelo Tribunal de Contas do Estado. 

 
 
 

Belém, __ de _________ de _______. 
 
 
 

(assinatura eletrônica) 
.................................................... 

Nome do(a) servidor(a) responsável pelo parecer 



 

 

 
ANEXO 03 

 
 
 
 

PARECER DE CONFORMIDADE 
 

O(A) .................... (nome do servidor), cargo, matricula nº ........., declara, sob 
penas legais, que após a devida inspeção do Controle de Auditagem, 
constatou que o procedimento de ingresso na folha de pagamento do(a) 
servidor(a) ...................., matrícula nº..........., cumpre todos os requisitos da 
NPC 01 GGP. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 
 

Belém, _____ de _________ de ______. 
 
 

 
(assinatura eletrônica) 

.................................................... 
Nome do(a) servidor(a) responsável pelo Controle de Auditagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES (MRC) 
SISTEMA ADMINISTRATIVO: GESTÃO DE PESSOAS 

Processo ou atividade: INGRESSO DE PESSOAL 

Objetivos: MITIGAR RISCOS NO PROCESSO DE INGRESSO DE PESSOAL. 

Base legal e regulamentar associada: Lei 054/2006 (Reorganiza e Estrutura a Defensoria Pública c/c as alterações da Lei091/2014; Lei nº 

8.107/2015(Lei 9.386/2021 - Alteração do PCCR dos servidores públicos da Defensoria Pública do Pará); Lei 5.810/94 (RJU); Constituição Federal. 

 
Riscos Nível 

 
Regras e procedimentos de controle 

Momento do processo  (ponto 
de controle) 

Descrever os eventos de risco a seremmitigados (por 
ordem de relevância segundo o nível de severidade) Extremo 

Alto 
Médio 

Descrever resumidamente as regras gerais e os 
procedimentos de controle necessários para mitigar os riscos 
(os detalhes serão especificados na NPC) 

Indicar o momento do processo para a 
execução dos controles e o item da NPC 
onde estão detalhados. 

Cadastramento incorreto em função de falha na 
conferência dos documentos ou erro de digitação. Alto 

Conferência da documentação enviada, na subunidade 
de Administração de Pessoal – GGP. 

Recebimento dos documentos, via e-
mail e no ato de comparação presencial 
- Capítulo IV, A, 1 e 2  

Cadastramento fora de prazo em  função da não 
apresentação da documentação em tempo hábil 
de  ingresso em folha de pagamento 

Médio 
Tramite do processo, seguindo o calendário de folha, 
preestabelecido pela SEPLAD e  Defensoria. 

Emissão do segundo parecer de 
conformidade – Capítulo IV, B,4. 

Cadastramento incorreto ou indevido  por falha 
na conferência de documentação. Médio 

Dupla conferência de documentação, em subunidades 
diferentes na GGP.  Subunidade de Administração de 
Pessoal e   Subunidade de Pagamento de Pessoal. 

Emissão do primeiro e do Segundo 
parecer de conformidade – Capítulo IV, 
A, 1 e 2 e B, 4 

Cadastramento incorreto por erro no 
preenchimento dos campos do Sistema  Integrado 
de Gestão de Recursos Humanos. 

Médio 
Conferência da documentação na subunidade de FFolha 

de     Pagamento. 
Atentar para preenchimento do 
cadastro no SIGIRH – Capítulo IV, B, 3 

Não ingresso por inconsistências no e-Social e/ou 
acúmulo de vínculo com outras instituições Alto 

Inspeção do Controle e Auditagem de Folha de 
Pagamento 

Controle e Auditagem de   Folha de 
Pagamento – Capítulo IV B, 2 e 3 

 
 


