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Composição: 

 Presidente 
 Sebastião Barbosa 
 (081) 3183-0800  
 presidencia@embrapa.br  
 
 Assessoria de Auditoria Interna 
 Chefe da Assessoria 
 Osley Hugo de Borba Brito 
 (61) 3448-4196  
 osley.brito@embrapa.br  
 Equipe completa - clique aqui. 
 
 Comitê de Auditoria Interna - clique aqui. 
 
 Outros contatos aqui.  

ORGANOGRAMA EMBRAPA                          Clique na imagem apara ampliar 

Assessoria de Relações Institucionais - ARIN/CGDF  

https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/2-grau/composicao
https://www.embrapa.br/aud/equipe?p_p_id=buscaempregado_WAR_pcebusca6_1portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_buscaempregado_WAR_pcebusca6_1portlet_javax.portlet.action=buscarEmpregados&_
https://www.embrapa.br/comite-de-auditoria-da-embrapa
https://portal.trt3.jus.br/internet/contatos
https://www.embrapa.br/organograma
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A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi criada em 26 

de abril de 1973 e é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (Mapa).  

Desenvolve, em conjunto com o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária 

(SNPA), um modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasilei-

ro, superando as barreiras que limitavam a produção de alimentos, fibras e 

energia no nosso País.  

Funções no âmbito do Controle 

 Controle Interno - clique aqui. 

 Ouvidoria - clique aqui. 

Manuais e Publicações 

 O processo de auditoria interna da Embrapa Meio Ambiente num 

sistema de gestão da qualidade ISO 9001. - clique aqui. 

 Procedimento gerencial de formação e avaliação de auditores inter-

nos da qualidade e procedimento gerencial de execução de audito-

ria interna.- clique aqui. 

 Manual de Condutas nas Mídias Sociais - clique aqui. 
 
 
 
 
 

https://www.embrapa.br/aud/finalidades
https://www.embrapa.br/ouvidoria
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1071471/o-processo-de-auditoria-interna-da-embrapa-meio-ambiente-num-sistema-de-gestao-da-qualidade-iso-9001
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/188328/procedimento-gerencial-de-formacao-e-avaliacao-de-auditores-internos-da-qualidade-e-procedimento-gerencial-de-execucao-de-auditoria-interna
http://manualmidias.sct.embrapa.br/
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 Sistema de Pós-Auditoria - clique aqui 

 Carta de Serviços ao Cidadão - clique aqui. 

 Código de Ética - clique aqui. 

 Biblioteca - clique aqui. 

Programas e Projetos de Referência  

 

 Histórico do Relacionamento  

Institucional Embrapa 

 Não há registro de contatos anteriores. 

 

https://www.embrapa.br/busca-de-projetos/-/projeto/9110/desenvolvimento-do-sistema-de-pos-auditoria
https://www.embrapa.br/carta-de-servicos-ao-cidadao
https://www.embrapa.br/codigo-de-etica
https://www.embrapa.br/biblioteca
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institucional@cg.df.gov.br 
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