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LISTA DE ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS RELEVANTES PARA A 
CONTROLADORIA-GERAL DO DF 

 

1. Instituto dos Auditores do Brasil – IIA Brasil 

 Site: www.iiabrasil.org.br  

 O Instituto dos Auditores Internos do Brasil é uma entidade civil sem fins 
econômicos que tem como objetivo fortalecer a profissão de auditoria interna no país, 
oferecendo conhecimento e novas técnicas que agreguem valor à carreira dos seus associados, 
atualizando e certificando esses profissionais. Sua fundação ocorreu em 20 de novembro de 
1960 e hoje é um dos 10 maiores em atuação no mundo entre as afiliadas do IIA Global (The 
Institute of Internal Auditors), sediado nos Estados Unidos. 

 Em seus 55 anos, a associação apresentou dois nomes. No momento de sua 
criação, estabeleceu-se como AUDIBRA (Instituto dos Auditores Internos do Brasil). 
Seguindo alinhamento à marca IIA Global, em 2010 passou a receber sua atual nomenclatura: 
IIA Brasil. A afiliação oficial ao The IIA ocorreu 11 anos antes (1999), possibilitando o 
desenvolvimento de programas preparatórios para certificações internacionais da profissão. 

 Entre os benefícios ofertados estão o acesso a informações relevantes sobre 
as melhores técnicas e as tendências atuais do controle interno em âmbito mundial, 
possibilidade de participação em seminários e mesas de debates, eventos internacionais, 
congressos, treinamentos e certificações gratuitamente ou mediante desconto para o 
associado. 

 Tipo de serviços/produtos oferecidos: 

• Curso de Formação:  

Audi 1 – Ênfase em Órgãos Públicos 

Audi 2 – Ênfase em Órgãos Públicos 

Audi TI – Auditorias de TI  

Três Linhas de Defesa – área de gestão de contratos 

• Curso de Certificação:  

CIA 1 – Certified Internal Auditor; 

CIA 2 - Certified Internal Auditor; 

• Congresso Brasileiro de Auditoria Interna 
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2. Associação Brasileira de Ouvidores/ Ombudsman – ABO 

 Site: www.abonacional.org.br 

 A Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman - ABO Nacional tem 
por objetivo estimular e promover o congraçamento e o relacionamento entre todos aqueles 
que exerçam a função de Ouvidor/Ombudsman no Brasil, como também os que atuam em 
atividades de defesa da cidadania, do consumidor e do meio ambiente. 

 O ouvidor/ombudsman tem como dever viabilizar os legítimos interesses 
dos cidadãos, seja em órgãos da administração pública - em quaisquer dos seus níveis e 
poderes - seja em uma empresa privada, atuando, sempre, com autonomia para apurar as 
questões que lhe forem apresentadas e independência para manifestar o que entender cabível à 
instituição a qual é vinculado. 

 A ABO é a associação referenciada para certificação em Ouvidoria, 
oferecendo aos associados descontos em eventos e cursos promovidos por ela em todo 
território nacional. 

 Tipo de serviços/produtos oferecidos:  

• Congressos 

• Cursos  

• Certificações  

• Publicações  

 


