C I R C U L A R Nº 116/21

Assunto:
Ação de Formação Online: Curso Prático das Ferramentas de Apoio à Auditoria ASD Auditor e
ASD Confirmation
Estimados Colegas,
Informamos que nos próximos dias 12 e 13 de julho, pelas 09h30, a OROC irá realizar uma ação de
formação online sob o tema “Curso Prático das Ferramentas de Apoio à Auditoria ASD Auditor e ASD
Confirmation”.
Para melhor divulgação desta ação de formação, remetemos em anexo o respetivo programa.
A inscrição deverá ser efetuada no site da Ordem.

Com os melhores cumprimentos,

Célia Custódio
Vogal do Conselho Diretivo
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F O R M A Ç Ã O DE

INVESTIMENTO

CURSO PRÁTICO DAS FERRAMENTAS
DE APOIO À AUDITORIA ASD
AUDITOR E ASD CONFIRMATION
FORMAÇÃO
ONLINE

12 e 13/07/21

Horário: 0 9 h 3 0 – 1 3 h 0 0

Formadora: Teresa Andrade
Licenciada em Gestão Informática desde 2005, Formadora ASD, Consultora de tecnologia de informaçã o
aplicada à auditoria e análise financeira e função de Product Owner na metodologia Scrum

O B J E T IV O S

RAZÕES PARA PARTICIPAR

Perceber a importância do uso de tecnologias de informação
na execução de um trabalho de auditoria.
Abrir um projeto de auditoria com um conjunto de
parametrizações que permitem ao utilizador executar o
trabalho em conformidade com o tipo de cliente e os
procedimentos da firma.
Desenvolver todo o trabalho de forma relacional, organização
da documentação com referenciação automática e todo o
processo de auditoria.
Dominar o uso de ferramentas de cálculo, filtro, pesquisa,
análise e amostragem direcionadas para auditoria.
Abordagem prática permitindo explorar ferramentas
informáticas, de uso simples, intuitivo e sem perder o foco e
objetivos do trabalho de auditoria.

As novas tecnologias de informação e comunicação estão a
modificar a forma como as empresas desenvolvem os seus
negócios e no setor de auditoria não poderia ser diferente. O
uso destas ferramentas vai permitir ao auditor melhorar e
eficiência e qualidade nas suas auditorias, dedicando mais
tempo ao planeamento e conclusões e menos tempo em
questões práticas e automatizáveis.

DESTINATÁRIOS
Revisores oficiais de contas e seus colaboradores, membros
estagiários da OROC, profissionais nas diversas áreas,
estudantes, e outros interessados.

PREÇO
ROC e Colaboradores: 80€
Outro Profissionais: 120€

Se gu ir á convite por email para os inscritos para ingressar n a plataforma ZOOM.

PROGRAMA
1. Importação em diferentes formatos de ficheiro (Saft, Excel, txt…)
2. Módulo do circuito da contabilidade (geração automática das Demonstrações Financeiras)
3. Aspetos práticos da criação de projetos (equipa, modelos de planos, programas, questionários e
papéis)
4. Trabalhos prévios (aceitação, independência, branqueamento capitais, equipa e orçamento)
5. Avaliação e identificação de riscos (controlo interno, inerente, fraude, RDM, personalizar
questionários)
6. Revisão analítica (tipologias, variações, rácios)
7. Cálculo da materialidade
8. Elaboração da matriz de riscos, plano de auditoria e programas de trabalho (personalizar programas)
9. Criação automática dos papéis de trabalho
10. Realização das amostragens para circularizações e provas de detalhe
11. Circularização com a plataforma ASD Confirmation e preenchimento automático do papel de
conciliação
12. Execução dos programas de trabalho
13. Importação do diário definitivo mantendo o trabalho já realizado
14. Revisão de papéis de trabalho, ajustamentos e reclassificações
15. Procedimentos finais e emissão do relatório de auditoria
16. Revisão do arquivo de auditoria e fecho da pasta (impressão em formato digital)

NOTA: Para os assistentes que não tenham licenças dos Softwares, será disponibilizada uma versão
para a formação.

