Escola Superior de Controle Interno
Perguntas frequentes – Escola

O que é a Escola Superior de Controle Interno?
A Escola Superior de Controle Interno - ESCI, criada pelo Decreto nº 47.848, de 29 de novembro de 2021, é uma
unidade vinculada a Controladoria Geral do Estado, voltada para a promoção de capacitação contínua e o
desenvolvimento profissional dos servidores da Controladoria Geral do Estado – CGE-RJ, de servidores e
colaboradores dos demais órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, e de outras entidades e
pessoas interessadas, inclusive a sociedade, com ações destinadas ao fomento do controle social.

Quais são os objetivos da ESCI?
A Escola tem como objetivos iniciar novos integrantes da CGE-RJ no desempenho de suas funções institucionais;
aperfeiçoar e atualizar a capacitação técnico-profissional de membros e servidores; desenvolver projetos e programas
de pesquisa; e zelar pelo reconhecimento e pela valorização da CGE-RJ.

Qual é a missão da ESCI?
A ESCI tem a missão de formar e especializar os servidores do controle interno para exercerem, com excelência, suas
atribuições técnico-funcionais e facilitar o contínuo aperfeiçoamento dos membros e servidores que atuam no sistema
de controle interno para uma atuação profissional eficaz, com vistas ao cumprimento de suas funções institucionais.

Quais os tipos de eventos de capacitação são oferecidos pela ESCI?
A ESCI oferece eventos de capacitação – cursos, palestras, seminários, encontros, congressos- e toda e qualquer
atividade prevista no Levantamento das Demandas de Capacitação - LDC, e nas demandas do Controlador-Geral do
Estado do Rio de Janeiro e que contribua para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos servidores da CGE-RJ.

Quais são os temas dos eventos de capacitação da ESCI?
A CGE-RJ, enquanto órgão de controle interno, atua nas macrofunções auditoria governamental, ouvidoria,
transparência, correição, e no combate à corrupção. Assim, os nossos eventos debatem questões relacionadas a tais
macrofunções.

A programação dos eventos, com vistas à sua organização, levará em consideração que modalidades de ensino?
Os nossos eventos de capacitação poderão ser programados em eventos presenciais e à distância.

Quem pode participar dos eventos de capacitação da ESCI?
Os sevidores da CGE-RJ e os dos órgãos e entidades que atuam nas macrofunções de auditoria, ouvidoria,
transparência, correição e no combate à corrupção.

A ESCI oferece capacitação para o público externo?
Sim, além dos cursos desenhados para as unidades setoriais de auditoria, ouvidoria e corregedoria, podem participar
dos eventos representantes de redes de auditoria, ouvidoria e corregedoria de outros entes. Por exemplo, nos eventos da
rede de ouvidoria e transparência do Estado do Rio de Janeiro participam os ouvidores de órgãos do governo federal e
municipais.

A CGE-RJ, por intermédio da ESCI, fará parceria com instituições de ensino?
Sim, especialmente com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro e com a Escola Fazendária da
Secretaia de Estado de Fazenda.

Perguntas frequentes - Instrutores

Como é formado o corpo docente da ESCI?
O corpo docente da ESCI é formado por servidores ativos do quadro da CGE-RJ, credenciados pelo Banco de Talentos,
bem como, no caso de carência interna, por instrutores externos de reconhecida qualificação e experiência.

Quem pode ser docente?
Os docentes da ESCI são servidores do quadro da CGE-RJ, em efetivo exercício, ou servidor de outro órgão/entidades
cedido para a CGE-RJ. Devem possuir, no mínimo a titulação de graduação e ter formação e/ou experiência
comprovada na área de capacitação.

Perguntas frequentes – Alunos

Como posso saber se os cursos divulgados no Plano Anual de Capacitação da CGE-RJ realmente
acontecerão?
A confirmação da realização de cada atividade ocorre com a publicação do curso na página da ESCI, na aba Agenda de
Eventos, e nas redes sociais da CGE-RJ.

Como posso propor a realização de um curso para a ESCI?
Anualmente, a ESCI abre prazo para recebimento de propostas de cursos por membros e servidores por meio do
Levantamento de Demandas de Capacitação, LDC, agrupados por Trilhas de Aprendizagem- Auditoria, Ouvidoria,
Corregedoria, Integridade, Combate à Corrupção e Inteligência.

Como posso me inscrever para um curso na ESCI?
O chamamento para que sejam feitas as inscrições nos nossos eventos de capatação será feito nas redes sociais da
CGE-RJ, na Agenda no Portal da ESCI e, a partir de convites que são disparados para as redes de auditoria e ouvidoria.

Participei de uma atividade da ESCI. Receberei um certificado?
Sim, todos os inscritos que assinam a lista de presença receberão certificado de participação.

A ESCI ofertará material didático dos cursos?
Os materiais didáticos dos cursos, maioria, serão enviados para o e-mail dos participantes e disponibilizados na página
da ESCI, no portal da CGE-RJ.

