
A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL é uma empresa pública 

vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Marinha. Ela foi 

constituída em 2013 com o objetivo de absorver, promover, desenvolver, transferir e 

manter atividades sensíveis ao Programa Nuclear da Marinha (PNM), do Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e do Programa Nuclear Brasileiro (PNB). É, 

portanto, uma empresa de alta tecnologia que aplica capital humano especializado 

para o desenvolvimento dos referidos programas. 

 

A AMAZUL consulta a UFABC sobre a possibilidade de cessão de servidora para atender 

a demanda de estruturação de sua Auditoria Interna, em que desenvolverá, por meio 

da função de Assessora Técnica da Auditoria Interna, as seguintes atividades: 

 

- Assessorar a Auditora-Chefe nas atividades que envolvam a governança institucional: 

Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria; 

- Assessorar na avaliação, de forma metodológica e atualizada, da gestão de riscos da 

AMAZUL; 

- Assessorar na reestruturação de procedimentos, fluxos dos processos da AUDIN; 

- Assessorar na implementação dos normativos que regem as atividades da AUDIN, 

emanados do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União – CGU; 

- Apoiar na reestruturação administrativa da AUDIN; 

- Auxiliar no aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna com 

a implantação da Metodologia de Auditoria Baseada em Riscos – ABR; 

- Assessorar na avaliação dos controles internos da gestão; 

- Assessorar a Auditora Chefe nas atividades rotineiras e inerentes à Auditoria Interna, 

bem como nas demais demandas que lhe forem atribuídas para o aperfeiçoamento 

contínuo da área. 

 

A função a ser exercida e as atividades elencadas são compatíveis com sua graduação e 

especialização em Administração e seu Mestrado em Gestão de Organizações e 

Sistemas Públicos, cuja linha de pesquisa é Teoria Organizacional. Atuando há 13 anos 

na UFABC, seus conhecimentos sobre gestão pública reforçam sua qualificação para a 

assumir a referida função. 



 

O exercício de tal função estratégica propiciará à servidora a oportunidade de vivenciar 

uma nova visão de funcionamento de organização, capacitando-a para o processo de 

melhoria contínua dos serviços oferecidos pelo CCNH e para a colaboração na 

consolidação de uma estrutura organizacional harmônica com o Projeto Pedagógico da 

UFABC. Nesta época de incertezas e volatilidade, essa oportunidade poderá contribuir 

para vislumbrarmos novas respostas aos problemas da instituição. 

 


