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INTRODUÇÃO
O IIA Global oferece aos profissionais de Auditoria Interna, no mundo inteiro, a possibilidade de
obterem certificações internacionais, que qualificam de maneira diferenciada todos aqueles que são
aprovados nos exames das certificações selecionadas (para aferir o grau de conhecimento, em relação
às práticas profissionais recomendadas pelo The Institute of Internal Auditors), para a execução da
atividade de Auditoria Interna.

O porquê da Certificação?
O exame de certificação Profissional é a melhor credencial para o profissional de Auditoria Interna e
para a Organização onde exerce as suas funções.
As exigências do mundo atual requerem auditores internos dinâmicos que saibam antever os riscos
emergentes e agir de modo à sua resolução.
O profissional completa o programa de certificação enriquecido com a experiência educacional,
informação e ferramentas, as quais pode aplicar de imediato, em qualquer organização ou ambiente
de negócio.

Por que obter a Certificação?
 Demonstra conhecimento e competência profissional, a nível internacionalmente reconhecido;
 Permite verificar o seu grau de experiência e habilitação profissional em temas específicos;
 Assegura uma maior uniformidade na forma de atuação, quando em equipas, principalmente
internacionais;
 Valoriza o profissional perante a Direção e o mercado.
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CERTIFICAÇÕES
CIA – Certified Internal Auditor
É a única certificação aceite internacionalmente, capaz de demonstrar e elevar o nível de
conhecimento do auditor, garantindo a sua credibilidade e respeito profissional. O programa de
certificação CIA revela o grau de preparação para a prática dessa profissão, em todas as suas
valências profissionais.

CRMA – Certification in Risk Management Assurance
Esta certificação foi projetada para auditores internos e profissionais de gestão de risco com
experiência na prestação de garantias de risco, processos de Governação, garantia da qualidade
ou autoavaliação de controle (CSA), de maneira a estarem asseguradas e eficazes.

1º - INSCREVER-SE NO IPAI

Ao fazer-se associado do IPAI ficará imediatamente membro do IIA. Poderá beneficiar de
descontos na inscrição e nos exames do IIA (Certificações); na compra de livros na Livraria do
IIA; informações privilegiadas no site do IIA; descontos em eventos e formações patrocinadas
pelo IPAI; distribuição trimestral da revista Auditoria Interna; entre outros.
Tem uma quota anual associada, que deverá ser paga no 1º trimestre de cada ano.
Saiba mais em www.ipai.pt , contacte-nos através do mail ipai@ipai.pt ou telefone 21 3151002.
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2º - ESCOLHA A CERTIFICAÇÃO


1 : Decidir qual a certificação ideal para Si:
o CIA (Certified Internal Audit)
o CRMA (Certification in Risk Management Assurance)



2 : Confirmar a elegibilidade e requisitos para a certificação
Cada um dos programas de certificação IIA tem requisitos distintos e específicos de
elegibilidade e a nível curricular, que um candidato deve cumprir para fazer o exame:

CRITÉRIOS EXIGIDOS

Mestrado, pós-graduação de uma universidade reconhecida e 12 meses de experiência em
auditoria interna ou equivalente (experiência em auditoria/formação, incluindo auditoria
externa, qualidade em segurança, conformidade e controlo interno); ou
Licenciatura ou equivalente e 24 meses de experiência em auditoria interna ou equivalente;
ou
60 meses de experiência comprovada em auditoria interna ou equivalente; ou
Exceções:
Estudantes no último ano de faculdade poderão entrar no programa CIA, contudo, terão de
finalizar o curso antes da certificação estar completa e ter a experiência exigida.
Mestrado, pós-graduação de uma universidade reconhecida e 1 ano de experiência em
auditoria interna e em funções ligadas à gestão de riscos , garantia de qualidade e
governação;
Licenciatura ou equivalente e 24 meses de experiência;
60 meses de experiência em auditoria, gestão de risco , garantia de qualidade, governação.
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6 PASSOS PARA A CERTIFICAÇÃO

1º PASSO: CRIAR UM PERFIL NO CCMS

Se é um candidato novo, deverá criar um perfil no CCMS ( Certification Candidate Management System )
fazendo o seguinte:
Vá a www.globaliia.org/certification e clique no link para CCMS, será direcionado para a página de login CCMS;
Clique no link " First Time Users" à direita, leia e concorde com os termos de uso e complete a página "New Profile"
preenchendo os campos, tendo em atenção que alguns são obrigatórios. No final clique em “Enviar”. O CCMS vai criar
a sua conta, fornecendo-lhe posteriormente o ID do IIA, enviando-lhe um link para ativar a sua conta. Deve seguir as
instruções para criar um login e uma password. Deverá manter a sua password confidencial porque este acesso terá
toda a informação acumulada do seu perfil.
Após as instruções recebidas, entra novamente no CCMS , completa o formulário (Forms - Complete a form) de
candidatura ao exame pretendido.
O tempo de resposta pode demorar, tendo em conta o país de origem, poderá levar dias ou semanas a ter resposta.
Caso tenha alguma dúvida envie um a notificação através de “ new incidente”, informamos que a resposta poderá
demorar até 72horas a ser dada.
O IIA irá contemplar a sua candidatura e informá-lo-á dos passes seguintes;
Recebendo a notificação do IIA indicando a elegibilidade da sua candidatura poderá prosseguir.
Proceda ao pagamento da inscrição para o exame através de cartão de crédito ( meio mais rápido) ou outro
meio de pagamento possível (transferência bancária); Caso opte pela transferência bancária deverá enviar um mail
para WIREPAYMENTS@THEIIA.ORG com a indicação do seu número de candidato e ordem de pagamento, deverá
sempre adicionar ao valor base 15 usd para despesas bancárias.

2º PASSO: INSCRIÇÃO NA CERTIFICAÇÃO PRETENDIDA

Com o seu CCMS completo, poderá inscrever-se na certificação pretendida, selecionado no ícon
“ Complete a Form” link.
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3º PASSO: ENVIAR OS DOCUMENTOS PEDIDOS

Depois de receber a informação do IIA que está legível para o exame deverá proceder ao
upload dos documentos:
( Access certification document upload portal) com os documentos exigidos:





Prova de identificação com cópia do cartão de cidadão/passaporte. Documentos caducados
não serão aceites. Aquando do upload dos documentos estes devem ter a foto legível.
Cópia do certificado de habilitações;
Carta de referência (Character reference Form) com informação sobre desempenho
profissional e ético.
Impresso comprovativo experiência profissional.
Os documentos submetidos que não estejam em língua inglesa deverão ser acompanhados da sua tradução

4º PASSO: REGISTE-SE PARA O EXAME PRETENDIDO

Faça login no CCMS e clique “Completar formulário” para escolher o exame pretendido.
Poderá fazer o exame em diversas línguas mas, neste passo, ainda não necessita de escolher a
língua em que irá fazer o exame, quando contactar o centro de testes poderá fazê-lo.
Nota: O registo para o exame é válido por 180 dias a contar da data de inscrição e cada
inscrição implica apenas a realização de um só exame. É da sua responsabilidade a marcação do
exame e fazê-lo em tempo útil.
Leia as instruções e caso concorde com as mesmas, poderá prosseguir com a sua inscrição. O
sistema calculará o preço a pagar pelo exame e apresentar-lhe-á o mesmo, que deverá pagar
por cartão de crédito ou transferência bancária. Verifique se o preço indicado está correto, se
não estiver, não continue com a transação e crie “ um novo incidente” ao que lhe darão
resposta em 72horas. Depois de aceitar o valor este não será devolvido.
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5º PASSO: AGENDE O EXAME
Uma vez recebido o pagamento, a sua inscrição para o exame será processada e receberá uma
notificação para agendamento do mesmo, avisando-o para contactar o centro de testes.

Não deverá contactar o Centro de testes se não receber a autorização do IIA.
Deverá esperar 48 horas para contactar o Centro afim de dar tempo dos seus dados serem
registados e enviados para o sistema de agendamento..
Se desejar inscrever-se para mais de um exame, deverá voltar a fazer todos os passos
novamente.

Deve agendar o seu exame com antecedência, o IIA não é responsável pela indisponibilidade dos
centros de Testes em fazerem o exame na data pretendida, por isso aconselha a sua marcação
antecipada, 45 dias antes da data pretendida. Caso tenha necessidade de adiar o exame poderá
fazê-lo uma vez, informando o centro de estes 48H antes da data marcada e pagando um valor
pelo adiamento. Caso não compareça na data, o seu registo será cancelado e deverá pagar a
inscrição novamente assim como o exame da certificação novamente.
Em Portugal existem os Centros de Testes abaixo indicados:


Rumos
Campo Grande,56 – 3º
1700-093 Lisboa
Contacto: 21 782 41 00



Cesae Porto
Rua Ciriano Cardoso, 186
4150-212 Porto
Contacto: 22 618 52 00

Os centros de testes normalmente estão abertos 5 dias úteis por semana, deverá contactá-los e
confirmar.
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Agendamento exame online:
A maneira mais rápida de agendar o exame será via online, onde receberá a confirmação do exame
em 24horas. Para o fazer deverá seguir os seguintes passos:
1. Vá ao site www.pearsonvue.com/iia
2. Clique “my account”
3. Faça login utilizando o nome, sobrenome e ID de candidato conforme aparece no seu mail de
confirmação do exame. Se for a primeira vez que utiliza este site deverá preencher outros
dados pedidos para abertura de uma nova conta online.
4. Ser-lhe-á pedido que configure um nome de utilizador e palavra-passe (guarde-as);
5. Pedir-lhe-ão que escolha duas questões de segurança ( guarde-as);
6. Complete a informação pedida. Use a mesma informação que colocou no registo do CCMS e
mail inicial para que o centro de Testes possa localizar a informação no IIA;
7. Clique “concluir”. Poderá agendar o seu exame;
8. Clique em “Agendar exame”, verificará qual o exame que está autorizado a fazer;
9. Selecione o exame que pretende agendar e siga as instruções para selecionar o Centro de
Testes. Aparecerá as datas disponíveis para o teste, clique na data e hora pretendida. Siga as
instruções para concluir o agendamento. Receberá depois a confirmação do Centro de Testes.
Nota: Verificará que na página estão duas confirmações do Centro de Testes. A primeira indica
“ confirmar ordem” e deverá clicar aqui, encontrará depois no écran um item “recibo” que
indicará que já está registado para o exame na data e hora solicitada.

Agendamento pelo telefone:
Poderá fazê-lo através do telefone, contactando o Centro de Testes em Lisboa ou Porto.
Confirmação do agendamento do exame:
O centro de testes enviará, por mail, a confirmação do agendamento do exame, com a data, local e
horário da sua realização. Deve imprimir a carta de autorização e levá-la no dia do exame assim como
o documento de identificação.
Reagendamento de Exames:
Depois de ter agendado a data do exame, será permitido o reagendamento para outra data mediante
o pagamento de 75 USD, este valor será pago diretamente ao Centro de Testes. A alteração de data
poderá ser realizada no máximo 48 horas antes do horário do exame. Se não comparecer no local de
exame, será considerado ausente e perderá o valor pago pelo exame e terá de fazer uma nova
inscrição e pagamento da extensão do tempo 30, 60, 90 dias.
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Extensão da inscrição do exame:
É possível estender o período do agendamento do exame por 30, 60, 90 dias, além dos 180 dias
previstos para a realização do exame. Deverá através do login do CCMS pedir essa extensão:
Período de tempo

Valor a pagar

30 dias

50 USD

60 dias

75 USD

90 dias

100 USD

360 dias para candidatos certificação ativa

250 USD

PREPARE-SE PARA O EXAME

Determine o método para se preparar para o exame:
o
o
o
o
o
o
o

Formação na preparação para o exame ( ver plano formação no nosso site)
Materiais didáticos para auto-estudo – comprando os manuais online;
Sistema Gleim Online de questões;
Guias Práticos;
Position Papers;
GTAGs-Global Technology audit guides;
COSO control (1992/2013) e COSO Risk (2004)
Entre outros….
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6º PASSO: FAÇA O EXAME

Tenha em atenção o seguinte:
o Deve chegar ao centro de testes com antecedência;
o Levar consigo o mail com a confirmação do agendamento do exame;
o Deverá apresentar o cartão de identificação, caso este não seja apresentado, não
poderá realizar o exame e o registo será cancelado, perdendo o valor pago na inscrição;
o O exame iniciar-se-á após a confirmação dos dados e do exame a ser realizado;
o Quando estiver pronto para iniciar o exame, o sistema irá alertá-lo sobre o tempo que
terá para finalizá-lo;
o Não existe intervalo durante o exame. Poderá fazer uma pausa, se necessário, mas esse
tempo não será descontado no tempo final do exame;
No final do teste é solicitada resposta a um pequeno survey sobre a forma como decorreu o
exame.

DURAÇÃO
DOS TESTES
Duração dos testes
Exame

Duração do teste

CIA Parte I

2h30

Nº de perguntas escolha
múltipla
125

CIA Parte II

2h00

100

CIA Parte III

2h00

100

CRMA*

2h00

100

*CRMA requer que tenha completado o exame CIA Parte I
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Má conduta e Fraude do candidato
A equipa do Centro de Testes é treinada para observar comportamentos fora do comum e incidentes
durante a realização do exame. As sessões são gravadas em áudio/vídeo para documentar qualquer
ocorrência menos comum e a má conduta será denunciada ao IIA para investigação.
O IIA e o seu Conselho de Ética consideram a má conduta do candidato relacionada ao processo de
certificação, um delito grave. Os casos de má conduta do candidato serão enviados ao Comité de Ética
Internacional do IIA para tomada de decisão.

CONFIDENCIALIDADE
Os exames de certificações não poderão ser divulgados. A divulgação não autorizada de materiais do
exame será considerada como quebra do Código de Ética e poderá resultar em desqualificação do
candidato.

CONHECIMENTO RESULTADOS
Imediatamente após o exame é disponibilizada, pelo monitor presente na sala, uma folha com o
resultado provisório do exame, o resultado final será disponibilizado no CCMS uns dias depois.
O resultado do exame é baseado no número de perguntas respondidas corretamente. A pontuação
bruta é calculada com base no número de perguntas que responda corretamente e, em seguida,
convertido para uma escala que varia de 250 para 750 pontos. Uma pontuação de 600 ou superior a
esta escala é necessário para passar num exame IIA .
Se ficar aprovado, só terá a indicação que passou, sem pontuação. Se não passou no teste, o relatório
de pontuação irá indicar a pontuação numérica que você obteve. Isso permitirá que você saiba o quão
perto ficou para a realização dos necessários 600 pontos. Receberá também uma indicação do seu
desempenho, em cada uma das principais áreas de exame ou domínio. Isso permitirá que você saiba
em que áreas teve um bom desempenho e aquelas que precisa melhorar.
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RESULTADO FINAL
A sua pontuação tornar-se-á oficial através do CCMS, esta normalmente demora uns dias a ser
publicada. Será notificado por mail. O resultado pode ser suspenso ou anulado caso o IIA descubra
algum erro, evidência de fraude ou atividade imprópria por parte do candidato.
Se tiver dúvidas acerca do resultado do exame, faça o login no CCMS e registe o incidente. Um
membro da Certificação do IIA acompanhará o seu processo.
O departamento de Certificações do IIA não pode discutir detalhes relacionados com questões do
exame, todo o conteúdo do exame não é divulgado.

REPROVAÇÃO EXAMES
Se reprovou no exame deverá aguardar 90 dias para fazer uma nova inscrição. Deverá enviar um novo
formulário de inscrição e fazer novamente o pagamento da taxa de inscrição. Não há um limite para o
número de vezes que o candidato pode refazer os exames.

EXTENSÃO DA ELEGIBILIDADE AO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO
Os candidatos à certificação têm a opção de prorrogar o prazo do programa por mais 12 meses.
Contudo, este procedimento só está disponível para candidatos que tenham a certificação ativa e não
tenham expirado (vencido o prazo dos 4 anos).
Deverá pedir essa extensão através do CCMS, pagando 250 USD.

CERTIFICADO
Para obter o certificado deverá ter passado nos testes e completar todos os requisitos do programa,
nessa altura receberá uma notificação, enviada para o email inscrito no CCMS e serve como prova que
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está certificado. Para verificar esta situação deverá fazer o login no CCMS e imprimir a informação no
item “Progresso da Certificação” que mostra o número do certificado e data da certificação.
Para receber o certificado deverá preencher o “Pedido de Certificado”.

MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO: HORAS DE CPE
Para manter a sua certificação deverá enviar, anualmente, o relatório das suas horas de formação
continuada, este deve ser apresentado entre o dia 1 de novembro e o 31 de dezembro de cada ano.
O CPE é a atividade , formal e reconhecida que o profissional certificado deve cumprir para manter,
atualizar e expandir conhecimentos durante o exercício da sua carreira.

OBRIGAÇÕES:
1. Manter os registos
É da sua responsabilidade assegurar que todas informações dos CPEs estejam corretas e de manter
os documentos comprovativos, pelo menos durante 3 anos após o seu reporte. Durante este
período, o IIA poderá pedir o envio dos documentos comprovativos dos CPEs registados para
determinar a sua conformidade.
25% das horas dos programas de CPEs obtidas devem ser dentro da sua área de
especialidade.
O número de créditos exigidos pelo programa de CPEs varia de acordo com a certificação adquirida: Os
créditos serão aplicados em todas as certificações que possui.
Período de envio de relatório

O relatório é anual. Todos os candidatos o devem fazer

Data do relatório

Até ao dia 31 de dezembro de cada ano

Nº de horas CPE exigido para CIA

40 horas por ano, se praticante
20 horas por ano, se não praticante
0 horas por ano, se reformado

Nº de horas CPE exigidos para CRMA

20 horas por ano, se praticante
10 horas por ano, se não praticante
0 horas, se reformado
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Requisitos exigidos

25% das horas CPE ( ou 5 horas)deverão ser especificas
na área de especialidade.

Requisitos necessários aquando a entrega dos
CPE anuais

Ter realizado trabalho de auditoria de acordo com as
normas;
Ter respeitado o Código de Ética do IIA;
Não ter desrespeitado o IIA;
Não ter anotações no registo criminal do ano respeitante.

Falha no envio dos CPE

Resultará num status de inatividade
Não poderá designar-se certificado enquanto o status não
for reversível.

Período de carência

Se estiver como inativo há menos de 12 meses, poderá
reverter a situação enviando os CPE em falta

Política de reinserção

Se estiver inativo há mais de 12 meses, deverá enviar os
CPE em falta e pagar um fee de reinserção no valor de
USD 100, caso seja membro e 250 USD se não for
membro.

RELATÓRIOS CPE
O relatório dos CPEs é obrigatório para que se mantenha a certificação ativa e deve ser enviada através
do CCMS. Os profissionais certificados que não entreguem os CPE exigidos anualmente serão
automaticamente colocados como inativos e não poderão utilizar essa designação.
O profissional certificado é responsável por garantir que a informação dada está correta. Registe os
seus créditos CPE diretamente no CCMS e certifique-se que os dados estão atualizados pois receberá
lembretes para envio da informação em tempo útil.
Faça login no CCMS para preencher o formulário de relatório CPEs. Logo que entre no CCSM
encontrará o formulário “Preencha o formulário/ Complete a Form”.
Para obter assistência, registe um incidente.

AUDITORIA CPE
O IIA irá aleatoriamente proceder à auditoria dos CPE informados anualmente afim de confirmar se os
mesmos cumprem com as regras impostas. A sua não participação implicará a passagem de estado
ativo para inativo.
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PERÍODO DE ELEGIBILIDADE
O período de elegibilidade do programa de certificação requer que os candidatos completem o
processo de certificação dentro de 4 anos. Se um candidato não tiver concluído o seu processo neste
tempo, todos os valores já pagos não serão ressarcidos.
O período de elegibilidade só pode ser prorrogado após apresentação e aceitação de um pedido de
exceção que especifique as circunstâncias atenuantes. Este pedido deve ser feito através do CCMS
enviando um incidente, solicitando a consideração e instruções para a reversão do caso.
Se o período de elegibilidade expirar e se pretender reiniciar o processo deverá esperar 3 anos após a
data do último exame.

ESTRUTURA DOS EXAMES

CIA – Certified Internal Auditor
O exame CIA testa os seus conhecimentos sobre as atuais práticas de auditoria interna, riscos e
controlos, entre outros. O processo de preparação para o exame irá reforçar a sua visão profissional e
a sua compreensão das Normas Internacionais para a prática profissional de Auditoria Interna do IIA.
O processo de certificação tem duração de 4 anos e não há a exigência de cumprir a ordem das partes
do exame CIA e, poderá fazer as provas que desejar, ao mesmo tempo.
O exame CIA é feito em 3 partes, a parte 1 consiste em 125 perguntas de escolha múltipla e tem a
duração de 2H30.As partes 2 e 3 têm 100 perguntas de escolha múltipla e cada um tem a duração de
2h00.
Fazemos o resumo abaixo para cada exame:
Parte I – As áreas em foco são:
o
o
o
o
o

Fundamentos de Auditoria Interna (15%)
Independência e objetividade (15%);
Proficiência e Zelo Profissional (18%);
Programa de Garantia e Melhoria de Qualidade (7%);
Governação, Gestão de Risco e Controlo (35%)
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Parte II – As áreas em foco são:
o
o
o
o

Gestão da atividade de Auditoria Interna (20%);
Planeamento do Trabalho (20%);
Condução do Trabalho (40%);
Comunicação dos resultados e monotorização do seu progresso (20%).

Parte III – As áreas em foco são:
o
o
o
o

Visão de Negócio (35%);
Segurança de informação ( 25%);
Tecnologia de Informação (20%);
Gestão Financeira (20%).

PREÇOS DOS EXAMES CIA

CIA

Membro

Não Membro

Questões

Duração/Tempo

Taxa inscrição

USD115

USD 230

-

-

Exame I

USD280

USD 395

125

2H30m

Exame II

USD230

USD 345

100

2H00m

Exame III

USD230

USD 345

100

2h00m

Idiomas: Inglês, Francês, alemão, italiano, português (Brasil),japonês, coreano, russo turco, tailandês

CRMA – Certification in Risk Management Assurance
Esta certificação atesta o conhecimento dos profissionais em Avaliação de Gestão de Riscos. Para obter
esta certificação serão necessárias as aprovações nos exames CIA parte I e CRMA.
Os candidatos que já passaram na parte I do exame CIA podem prosseguir diretamente para o exame
principal do CRMA, tendo cumprido com esse requisito de elegibilidade.
ESTRUTURA DO EXAME
o
o
o
o

Gestão de Riscos e Bom Governo;
Fundamentos da Gestão de Riscos;
Garantia e controlo da gestão de Riscos: O papel do Auditor Interno;
Avaliação e Assessoramento na gestão de riscos: O papel do Auditor Interno;
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PREÇOS DOS EXAMES CRMA

CRMA

Membro Não membro

Questões

Duração/Tempo

Taxa Inscrição

USD 115

USD 230

-

-

Exame CRMA

USD 380

USD 495

100

2h00m

Exame CIA I

USD 280

USD 395

125

2h30m

Idiomas:
CIA: Árabe,chinês,inglês,francês,alemão,hebraico,italiano,japonês,português(brasil), espanhol
CRMA: Inglês
*No caso dos exames em língua portuguesa (Brasil), podem também ver as perguntas em inglês, em
caso de dúvida, mas o contrário não se aplica.
Um dos requerimentos para este exame CRMA é ter completado o CIA Parte I.
Poderá consultar os preços no site do IIA
pagos não serão reembolsáveis.

www.globaliia.org/certification. Os valores

CÓDIGO DE ÉTICA DO IIA
A finalidade do Código de Ética do IIA é promover uma cultura ética na profissão de Auditoria Interna.
A Auditoria Interna é uma atividade de auditoria e consultoria objetiva e independente ,projetada para
agregar valor e melhorar as operações. Ajuda as organizações a atingirem os seus objetivos, trazendo
uma abordagem sistemática e disciplinada para melhorar e avaliar os processos de gestão de risco,
fraude , controle e governo.
O código de Ética vai além da definição de auditoria interna e inclui duas componentes essenciais:
 Princípios fundamentais para a profissão e prática de auditoria interna;
 Regras de conduta que descrevem o comportamento esperado de um auditor interno. Estas
regras são uma ajuda para interpretar os princípios aplicáveis e pretendem ser um guia de
conduta ética para os profissionais de auditoria.
“Auditores Internos” referem-se a membros do IIA , beneficiários ou candidatos a certificações
profissionais do IIA e aqueles que executam serviços de auditoria dentro da definição de Auditoria
Interna .
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APLICAÇÃO E EXECUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA
O código de ética aplica-se a entidades e indivíduos que realizam serviços de auditoria interna.
Para os membros do IIA e destinatários ou candidatos a certificações do IIA , violações do Código de
ética serão avaliadas e administradas de acordo com os estatutos e diretrizes administrativas do IIA.
Visite o site www.globaliia.com/certification para tomar conhecimento das diretrizes administrativas.
O facto de um determinado comportamento não ser mencionado nas regras de conduta não impede
de ser inaceitável ou desacreditado, por isso o detentor de uma certificação pode ser responsabilizado
por ações disciplinares.

PRINCÍPIOS
Os auditores internos devem aplicar e manter os seguintes princípios:
Integridade: A integridade dos auditores internos estabelece a confiança e portanto fornece a base
para o julgamento;
Objetividade: Os auditores internos exibem o mais alto nível de objetividade na avaliação e
comunicação de informações sobre a atividade ou processo que está a ser examinado. Os Auditores
Internos fazem uma avaliação equilibrada de todas as circunstâncias relevantes e não são
influenciados pelos seus próprios interesses ou por outros, na formação de julgamentos.
Confidencialidade: Os auditores internos respeitam o valor e a propriedade das informações que
recebem e não divulgam informações sem autoridade apropriada, a menos que haja uma obrigação
legal para o fazer.
Competência: Os auditores internos aplicam os conhecimentos, habilidades e experiências necessárias
ao desempenho dos serviços de auditoria interna.
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REGRAS DE CONDUTA
1. Integridade
 Auditores Internos: deverão realizar o seu trabalho com honestidade, diligência e
responsabilidade;
 Devem cumprir a lei e divulgar informação prevista na lei e no seu trabalho;
 Não devem fazer parte de qualquer atividade ilegal ou praticar atos que desacreditem a
profissão de auditoria interna ou a organização.
 Devem respeitar e contribuir para os objetivos legítimos e éticos da organização.
2. Objetividade
 Não devem participar em qualquer atividade ou relacionamento que possa prejudicar a
sua avaliação imparcial;
 Não aceitarão nada que possa prejudicar ou presumir que prejudica o seu julgamento
profissional;
 Devem divulgar todos os factos relevantes que tenham conhecimento que, se não
divulgados, podem distorcer a divulgação das atividades em análise.
3. Confidencialidade
 Serão prudentes na utilização e proteção das informações adquiridas no exercício das
suas funções;
 Não devem utilizar informações para qualquer benefício pessoal ou de qualquer forma
que seja contrária à lei, ou prejudicial aos objetivos legítimos e éticos da organização.
4. Competência
 Envolver-se-ão apenas nos serviços para os quais tenham conhecimentos, competências
e experiência necessária;
 Prestarão serviços de auditoria interna de acordo com as normas internacionais para a
prática profissional de auditoria interna;
 Melhorarão continuamente a sua proficiência, a eficácia e a qualidade dos seus serviços.
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FORMULÁRIOS
Formulário de referência de carácter (Character reference form) - documentação obrigatória a
preencher pelo superior do candidato e a colocar aquando upload documentos:
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Formulário de Verificação de Experiência
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Registo e Segurança
Quando se regista , deve selecionar uma senha e um nome de usuário. Você é responsável por manter
a confidencialidade dos seus dados.
Caso tenha alguma suspeita de violação dos seus dados deverá contactar imediatamente o Centro de
Contacto com clientes através do número de telefone 001.407.937.1111 ou por mail
customerrelations@theiia.org. O IIA não se responsabiliza pela utilização não autorizada da sua conta
ou por quaisquer perdas ou danos resultantes, em particular, do incumprimento das medidas de
segurança mencionadas neste ponto.
Você concorda, que o IIA pode a qualquer momento encerrar os seus acessos e uso do site do IIA, com
ou sem aviso prévio. Você concorda, ainda, que o uso do site do IIA e de qualquer dos seus serviços
cesse caso viole os Temos de Uso. Além disso, o IIA reserva-se o direito , a seu critério exclusivo , de
modificar ou descontinuar serviços , com ou sem aviso , sem qualquer responsabilidade da sua parte.

Acordo de não divulgação e condições gerais de uso
Os exames são confidenciais e estão protegidos pela lei. Está expressamente proibido de divulgar,
publicar, reproduzir ou transmitir os exames , no todo ou em parte , para qualquer fim, sem prévia e
expressa permissão por escrito do Instituto de Auditores Internos (IIA).
No caso de qualquer violação do acima exposto, tem conhecimento que o IIA irá incorrer em danos
significativos e irreparáveis para cada uma dessas violações e que o IIA não tem remédio adequado na
lei para tal violação. Reconhece ainda que essa violação pode resultar na revogação da sua
certificação, desclassificação como candidato em futuras certificações e suspensão ou revogação de
privilégios de associado no âmbito do IIA.
Copyright © The Institute of Internal Auditors 2015.Todos os direitos reservados .Nenhuma parte
deste exame deve ser reproduzido sem o consentimento expresso por escrito, do The Institute of
Internal Auditors.
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