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Concursos gostaria de lhes apresentar o mais novo projeto da casa: os E-Books Estratégicos. São resumos objetivos e enxutos cuidadosamente preparados com os principais tópicos das matérias cobradas nos mais recentes editais. Faça o download gratuito desses materiais e aumente o nível dos seus estudos. Separamos os livros digitais por área,
objetivando facilitar a busca pelo assunto de interesse: E, claro, se você tiver sugestão de algum assunto ou tema, deixa um comentário ao final da página. Quem sabe, em breve, nossos professores não preparam um material sugerido por você! Aproveite! E-Books da área administrativa E-book Petrobras Sprint Final – Manual do Futuro Aprovado Ebook IBAMA e ICMBIO E-Books INSS E-Books IBGE E-Books área Fiscal E-Books área Controle e Gestão E-Books área Legislativa ALESP: Vade MecumALECE: Revisão de Véspera – Técnico Legislativo E-Books área Policial Polícia Federal – PF Polícia Rodoviária Federal – PRF E-Books área de Tribunais E-Books área da Saúde E-Books Carreiras
Jurídicas E-Books OAB E-Books Cartórios E-books de Engenharia E-Books Pós-Graduação E-books Comunicação E-books Educação Vade-Mécum da Educação e Pedagogia E-books CFC E-books área Bancária E-Books gerais Leis e Códigos Assinatura de 1 Ano ou 2 Anos Quer saber tudo sobre concursos previstos?Confira nossos artigos! Concursos
abertosConcursos 2022 Carga Horária: 30 horas/aulaInscrições até: 18/07/2022Duração aproximada: 7 semanasO curso Auditoria das demonstrações financeiras aborda noções de auditoria, focando os seus objetivos e a sua razão econômica, além dos seus diversos serviços típicos. Para tanto, trata dos órgãos profissionais e dos agentes reguladores
nacionais e internacionais que exercem influência sobre o trabalho realizado por auditores independentes, apresentando as principais normas profissionais que devem ser observadas para que a auditoria tenha utilidade e valor legal. Estuda também as questões de natureza técnica relativas ao planejamento e à execução da auditoria
independente.Autor: Antonio Miguel Fernandes, mestre em Ciências Contabéis pela UERJ.adquirir noções de auditoria;conhecer as finalidades da atividade de auditoria e das suas mais relevantes técnicas ecompreender o desenvolvimento contemporâneo dessa especialidade da profissão de contador.Importante: este curso, em EAD, é ideal para quem
deseja flexibilidade de tempo e local de estudo. Possui apostila ou e-book, videoaulas, exercícios comentados, podcasts, indicações de sites, textos e vídeos complementares. Você terá o acompanhamento da tutoria a distância, que o/a orientará de modo a esclarecer dúvidas. Durante o curso, haverá três encontros ao vivo com o tutor (com cerca de 60
minutos cada). Deseja mais informações? Clique aquiData do primeiro encontro online (ao vivo) na plataforma: 26/07/2022. Público-alvoO curso Auditoria das Demonstrações Financeiras é recomendado para profissionais, graduados ou não, que atuam nas áreas de Economia e Finanças, e buscam aprimorar os seus conhecimentos em fundamentos
em noções gerais de autoria, normas, planejamento, execução e evidenciação dos trabalhos de uma auditoria independente.Além disso, é voltado para quem deseja compartilhar conhecimentos, trocar experiências e expandir o seu networking bem como para quem almeja uma aplicação mais rápida e prática. Certificado Badge FGVSeu certificado
deixa a gaveta para ganhar o mundoAo ser aprovado no curso Curta e Média Online você receberá seu certificado em formato digital, que permite comprovar a conclusão do curso. Além disso, você receberá um Badge Digital (medalha) possibilitando o compartilhamento da sua conquista nas redes sociais, de forma ágil e fácil. O Certificado Digital e o
Badge FGV são disponibilizados por meio da tecnologia blockchain, o que assegura a sua autenticidade.O prazo para recebimento do Certificado e do Badge é de até 30 dias úteis após o encerramento do curso. Investimento 1ª Opção: R$ 980,00, à vista no boleto bancário.2ª Opção: R$ 980,00, à vista ou em 6x iguais no cartão de crédito.3ª Opção: R$
989,79, sendo (1 de R$ 329,93) no boleto bancário e parcelado (2 de R$ 329,93) no boleto bancário. Carga Horária do Certificado: 80 horas ATENÇÃO: O CERTIFICADO NÃO É GRATUITO: O Curso Gratuito lhe dá direito de acesso ao material de estudo e avaliação. Se gostar do curso e desejar emitir o Certificado Digital deve-se efetuar o pagamento
da taxa de emissão do Certificado. Esperamos que você tenha uma experiência incrível em nosso site! Bons estudos! OBS: Quem acessou este curso também se interessou por: Curso Online Grátis de Análise de Demosntrações Financeiras e Curso Online Grátis de Contabilidade. Unidade 1 - Origem, características e conceitos da auditoria Objetivos:
Ao final desta unidade, esperamos que possa: - Abordar e compreender origem, características e conceitos da auditoria. - Diferenciar auditoria contábil dos demais tipos de auditoria, bem como dos diversos ramos da contabilidade. Nesta unidade, vamos aprender sobre a origem da auditoria, como ramo da contabilidade, e os diversos conceitos
envolvidos na área. Esse conhecimento é fundamental, pois os avanços tecnológicos, principalmente em termos de sistemas, e o excesso de informação presente em nossas vidas podem ocasionar diversos transtornos, já que, muitas vezes, a mesma informação nos é transmitida por diferentes meios, o que pode criar distorções, como naquela
brincadeira de “telefone sem fio”, não é mesmo? Devemos ainda considerar o risco de recebermos uma informação ambígua, criando um ruído no processo de comunicação entre o emissor e o receptor, impossibilitando a compreensão verdadeira de um fato. Unidade 2 - Normas Técnicas e Profissionais da Auditoria Objetivos: Ao final desta unidade,
esperamos que possa: - Conhecer as normas técnicas de auditoria referentes à execução do trabalho e à pessoa do auditor. Esta unidade será o primeiro passo para que você conheça as normas técnicas e profissionais que regem a auditoria. Serão conceituadas as normas de auditoria interna e externa e de asseguração, sua importância e aplicação,
tanto na elaboração e execução dos trabalhos de auditoria quanto no estabelecimento de parâmetros para o exercício da função do auditor. Além disso, também serão explanados os principais órgãos relacionados à fiscalização e os pontos considerados essenciais na elaboração de uma auditoria, como: planejamento, relevância, riscos, amostragem,
transações com partes relacionadas, transações e eventos subsequentes, carta de responsabilidade da administração, contingências etc. Unidade 3 - Controles internos Objetivos: Ao final desta unidade, esperamos que possa: - Entender os procedimentos, métodos e rotinas do controle interno, além da sua contribuição na condução da auditoria
contábil. Frequentemente, quando estudamos sobre estratégias, usamos a expressão “análise de ambiente”. Obviamente, estamos nos referindo ao ambiente organizacional, ou seja, em quais condições a empresa está e o que pode afetá-la. Essa análise é dividida em análise do ambiente interno (forças e fraquezas) e em análise do ambiente externo
(oportunidades e ameaças). As variáveis que afetam o ambiente interno podem ser plenamente gerenciadas, porém não é de controle dos gestores o fato de haver (ou não) novos concorrentes, novas regulações governamentais que influenciem os resultados do negócio, como o aumento da carga tributária, por exemplo. É dever do auditor
independente conhecer e compreender o ambiente de controle. Para as atividades de auditoria contábil, como vimos, são analisadas questões internas da empresa auditada que possam afetar os registros e, consequentemente, as demonstrações contábeis. No que diz respeito ao controle interno, o ambiente de controle será organizado conforme o
estilo gerencial de cada empresa e a conscientização de seus colaboradores. O ambiente de controle deve incluir os seguintes juízos de valor: integridade, ética, competência, transparência e responsabilidade. Consequentemente, esses juízos materializam a cultura organizacional da entidade. Unidade 4 - Planejamento de Auditoria Objetivos: Ao final
desta unidade, esperamos que possa: - Identificar os procedimentos para o estabelecimento de metas e objetivos no processo de auditoria, determinando a melhor forma de atingi-las. Nesta unidade, você compreenderá os primeiros passos para a realização de uma auditoria: o planejamento. Esse processo, que consiste na avaliação da organização, é
a base para todas as demais etapas. As informações obtidas nessa fase servirão para elaborar a documentação necessária que comprovará que o auditor executou todas as etapas, de acordo com as Normas de Auditoria. Também abordaremos os métodos aplicados no trabalho de auditoria, além de todas as etapas que envolvem a elaboração dos
procedimentos de auditoria que possibilitarão o alcance dos resultados almejados. Unidade 5 - Papéis de trabalho Objetivos: Ao final desta unidade, esperamos que possa: - Conhecer os documentos que constituem o registro permanente do trabalho efetuado pelo auditor, dos fatos e dados adquiridos, bem como das suas conclusões sobre os exames.
Você já deve ter ouvido falar ou ter perguntado alguma vez: qual é o fundamento disto? Bem, a fundamentação pode ser obtida de várias maneiras: em textos e normas legais; com provas documentais ou testemunhais; pela revisão de livros, de periódicos; por meio de pesquisas primárias ou secundárias, baseadas em experimentos ou em observações
, o que chamamos de empirismo; ou ainda por pesquisas realizadas em campo, ou seja, no local onde ocorrem os fatos. Você sabe que a auditoria externa tem como objetivo principal emitir um relatório sobre as demonstrações contábeis. Mas sabe com qual fundamento o auditor emite sua opinião? Com base nos papéis de trabalho que o ajudaram a
formá-la. Os papéis de trabalho são preenchidos com base em diferentes fontes e, em conjunto, auxiliam no julgamento profissional do auditor. Para tanto, é fundamental que o auditor conheça profundamente os processos e procedimentos da empresa auditada, pois somente assim poderá elaborar, de forma consistente, a sua opinião. Unidade 6 Execução da Auditoria Contábil Objetivos: Ao final desta unidade, esperamos que possa: - Viabilizar e aprofundar os conhecimentos sobre a execução da auditoria contábil por meio da análise das demonstrações contábeis. Nesta unidade, você compreenderá o funcionamento do programa de auditoria. Esse processo é executado quando as decisões
referentes ao que fazer, como e por que fazer são transformadas em procedimentos de auditoria. Esse programa envolve: o objetivo do trabalho, os aspectos fundamentais de controles internos, os procedimentos de auditoria e o momento em que serão efetuados e a extensão dos trabalhos para que se obtenha segurança e confiabilidade nas
evidências. Ainda nesta unidade, descreveremos os procedimentos de auditoria de acordo com a classificação das contas em análise, além dos demais procedimentos pertinentes à execução da auditoria contábil. Unidade 7 - Parecer e relatórios de auditoria Objetivos: Ao final desta unidade, esperamos que possa: - Identificar a estrutura e os tipos de
pareceres e dos relatórios de auditoria. Todo trabalho, seja ele qual for, gera uma contribuição positiva ou negativa, dependendo do ponto de vista. Uma energia foi despendida com um objetivo, uma finalidade. Essa contribuição advém da apresentação de resultados e de possíveis sugestões de melhoria. O parecer de auditoria também tem essa
função. Você sabia que as auditorias independentes também são fiscalizadas? Além da fiscalização exercida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) criaram o Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade (CRE), que
atende à NBC PA 11 e à Instrução CVM nº 308/1999. A utilização desse mecanismo garante mais credibilidade na prestação dos serviços de auditoria. Unidade 8 - Auditoria governamental Objetivos: Ao final desta unidade, esperamos que possa: - Compreender os objetivos e a aplicação da auditoria na esfera governamental. - Discutir as normas de
auditoria em outras instituições de controle vinculadas ao governo. Nesta etapa do estudo, você conhecerá o funcionamento da auditoria governamental, as diferenças em relação ao modelo de auditoria empresarial, além dos demais fundamentos relacionados ao assunto. Ainda nesta unidade, descreveremos os procedimentos e a estrutura do setor
público e a sua relação com o processo de auditoria, destacando, principalmente o funcionamento dessa área no Tribunal de Contas e na Controladoria Geral da União. Curso Legalizado: Os Certificados são válidos em todo território nacional, cumprindo aos requisitos na maioria das instituições acadêmicas, empresas, mesas de concursos entre
outros. A base legal encontra-se na Lei nº 9.394, Decreto Presidencial n° 5.154, de 23 de julho de 2004, Art 1° e 3° e na Resolução do Conselho Nacional de Educação n° 04/99, Art 3°, Inciso II. que tratam da Educação Profissional. Tipo: Curso Livre Metodologia: O curso deverá ser desenvolvido de forma autônoma e exigirá que você estude cada
Módulo, a fim de ter conhecimentos sobre os conteúdos do curso: - O estudo será individualizado; - O estudo e avaliação são simples, mas exigirão atenção para que possa obter sucesso; - Os cursos são livres e você terá o tempo que quiser para fazer o estudo da matéria; - As questões são elaboradas a partir do texto que irá estudar no Módulo; - Todo
o processo é online, você fará tudo a partir de um computador, tablet ou celular com acesso a internet. Para ter sucesso no curso você deve seguir os seguintes passos: - Estudar várias vezes o texto apresentado na apostila;- Anotar algumas observações importantes do texto;- Realizar a avaliação online apenas quando se sentir preparado. Certificado:
O Certificado de Conclusão do Curso é válido em todo o Brasil e serve para várias finalidades: - Atividades complementares (horas extracurriculares);- Enriquecer o seu currículo;- Avaliações de empresas em processos de recrutamento e seleção;- Avaliações para promoções internas nas empresas;- Gratificações adicionais conforme plano de
carreira;- Concursos públicos (mediante verificação do edital);- Provas de títulos (mediante verificação do edital);- Seleções de mestrado e doutorado;- E diversas outras necessidades.
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