C I R C U L A R Nº 124/21

Assunto:
Ação de Formação Online: Auditoria de IT (em trabalhos de Auditoria Financeira)

Estimados Colegas,
Informamos que no próximo dia 27 de julho, pelas 09h30, a OROC irá realizar uma ação de formação online
sob o tema “Auditoria de IT (em trabalhos de Auditoria Financeira)”.
Para melhor divulgação desta ação de formação, remetemos em anexo o respetivo programa.
A inscrição deverá ser efetuada no site da Ordem através do link.

Com os melhores cumprimentos,

Célia Custódio
Vogal do Conselho Diretivo

Sede

Serviços Regionais d o Norte

Rua do Salitre, nº 51/53 |1250-198 Lisboa
Telefone(+351) 213 536 158 |Fax(+351) 213 536 149

Av. da Boavista, nº 3477/3521 2º andar |4100-139 Porto
Telefone(+351) 226 168 117 | F ax(+351) 226 102 158

geral@oroc.pt
www.oroc.pt

F O R M A Ç Ã O DE

INVESTIMENTO

AUDITORIA DE IT (EM TRABALHOS DE
AUDITORIA FINANCEIRA)
FORMAÇÃO
ONLINE

27/07/21

Horário: 0 9 h 3 0 – 1 2 h 3 0

Formador: Pedro Santinhos
Tem desenvolvido a sua atividade na área de auditoria de tecnologias de informação, auditoria interna e continuidade de negócio
essencialmente em grandes empresas de distribuição e de serviços. Iniciou a sua carreira profissional em 2009, exercendo atualmente as
funções de Senior Manager na Unidade Risk Assurance Services na PwC. Entre 2014 e 2016 foi responsável pelos trabalhos de auditoria
interna de TI do Grupo Jerónimo Martins.

O B J E T IV O S

DESTINATÁRIOS

Num mundo cada vez mais rápido, as tecnologias dominam as
organizações e representam novos e mais importantes riscos
para o auditor. Esta sessão tem como objetivo explorar os
riscos do auditor associados à utilização de tecnologias e, com
uma perspetiva prática, identificar a resposta para estes
novos, mais complexos e crescentes riscos.

Revisores Oficiais de Contas e seus Colaboradores de
ROC/SROC, Membros Estagiários da OROC, profissionais nas
diversas áreas, Estudantes e outros interessados.
PROGRAMA
•
•
•

RAZÕES PARA PARTICIPAR
A participação nesta formação permitirá obter uma visão
geral das obrigações do auditor em relação ao trabalho
realizado sobre os riscos que surgem pela utilização de
tecnologias de informação. A sessão será acompanhada com
exemplos práticos que facilitarão a discussão deste tópico.

•

•

•
PREÇO

•

Enquadramento metodológico
• Ligação com SA315
Governo de Tecnologias de Informação
Impactos no planeamento de auditoria e definição de
âmbito
Riscos associados aos controlos gerais de TI
• Acesso a Programas e dados
• Gestão de alterações
• Operações de TI
Controlos gerais de TI
• Definição e relação com ISA315
• Relação com framework CobIT
Controlos aplicacionais
• Definição e exemplos
Desenho de programa de auditoria orientado aos riscos

ROC e Colaboradores: 40€
Outros Profissionais: 60€
Se gu ir á convite por email para os inscritos para ingressar n a plataforma ZOOM.

