FORMAÇÃO

ISA 230 - DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA, utilizando o software português
Lisboa: 06/11/19 | Porto: 05/11/19
Horário: 9h30 - 12h30 e 14h00 - 18h00
Formador: Dr. Nuno Baptista (ROC)

objetivos
Perceber a importância da evidência/prova em auditoria e em que consiste.
Perceber quais as múltiplas finalidades adicionais da documentação em auditoria.
Conhecer um exemplo de CAATT (Computer Assisted Audit Tools and Techniques) e como podem
auxiliar o trabalho do auditor.
Apresentar exemplos de papéis de trabalho que evidenciem a prova de auditoria acumulada.

razões para participar
O curso permite assistir a um exemplo de documentação e execução de todo o processo de auditoria,
conjugando as várias operações, desde o planeamento da auditoria (considerando os riscos
identificados), passando pelo tratamento de dados e utilização de técnicas estatísticas (para testes de
conformidade e testes substantivos), pela análise de saldos e transações e recolha de evidências, por
processos de circularização automatizados, acompanhamento e até à fase de relato.

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

programa
Introdução
ISA 230 – Documentação de Auditoria
Gestão da Organização
Elementos da organização
Definição de políticas e procedimentos
Configurações para uma adequada sistematização e uniformização de processos
Arquivo Permanente
Análise e registo dos conteúdos
Identificação de riscos e sua relação com o planeamento das áreas de trabalho
Arquivo Corrente
Tratamento automatizado dos dados contabilísticos e diversos mapas de trabalho
Planeamento: Estratégia Global, Materialidade, Risco e Plano de Auditoria
Amostragem não estatística e estatística (testes de conformidade e substantivos)
Programa de trabalho, verificações e recolha de evidências
A evidência do procedimento de circularização (confirmações externas)
Resumo de ajustamentos e reclassificações e relato de auditoria
Dashboards, a revisão do trabalho e o trabalho em equipa
Controlo de qualidade
Evidência da documentação de outros requisitos específicos em outras ISA’s

preço
ROCs e colaboradores: 100€, outros profissionais: 150€

