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AÇÃO DE MONITORAMENTO OPERACIONAL Nº 01/2013/AUDIN 

 

Pelotas, 15 de maio de 2013. 

 

Assunto: 

Divulgação das Escalas de Plantão (Acórdão nº 1355/2013 – 1ª Câmara – TCU) 

 

Destinatário(s): 

Pró-Reitor de Gestão de Recursos Humanos 

Ilustríssima Diretora do Hospital Escola 

 

Cópia para: 

Magnífico Reitor da Fundação Universidade Federal de Pelotas 

 

 

Em conformidade com o disposto no Art. 14 do Decreto Federal 

3.591/2000 e com o Art. 1º do Regimento Interno da Unidade de Auditoria da UFPel, 

efetua-se o monitoramento das determinações referente à divulgação das escalas de 

plantão (Acórdão nº 1355/2013 – 1ª Câmara – TCU). 

 

DESCRIÇÃO DO 

OBJETO DO 

MONITORAMENTO 

Monitoramento realizado pela Unidade de Auditoria Interna da 

Universidade Federal de Pelotas constatou que até a data 

15.05.2013 o Hospital Escola não providenciou a divulgação 

no seu sítio eletrônico das escalas de plantão e previsão 

semestral elaborada pelas unidades hospitalares, especificando 

a data e duração dos plantões, os profissionais necessários, por 

nível e cargo, em cada plantão, o tipo de plantão e os critérios 

de escolha dos servidores que participarão dos plantões, na 

forma dos subitens 1.6.2.1 e 1.6.4.1 do Acórdão nº 7.954/2010 

– 1ª Câmara – TCU que segue anexo. 

ORIENTAÇÃO 

Sejam tomadas providências para a resolução das 

irregularidades apontadas. Nesse sentido, com o objetivo de 

auxiliar na operacionalização dos trabalhos, seguem os links de 

dois hospitais escola que divulgam em seus sítios eletrônicos 

as escalas de plantão: www.ufjf.br/hu/rh/plantão e 

www.huufma.br. 

 

As providências tomadas deverão ser encaminhadas em via digital 

(audin@ufpel.edu.br) à Auditoria Interna, sala 401 (Campus Porto da UFPel, 

Pelotas/RS). Para maiores informações (53) 3921-1266. 

 

 

 

Elias Medeiros Vieira 

Auditor Interno 

Chefe da Unidade de Auditoria Interna da UFPel 
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