FICHA DA ACTIVIDADE FORMATIVA
IE22013

1. DATOS DA ACTIVIDADE
NOME: Curso superior de Auditoría no Sector Público
CONVOCATORIA: Curso superior sobre auditoría no sector público
GRUPO: Economía Pública
ÁREA: Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas
CUALIFICACIÓN:

APROVEITAMENTO

ADMINISTRACIÓN:

AU|LO

MOD.IMPARTICIÓN:

PRESENCIAL

PLAN:
ESTADO:
TIPOLOXÍA:

FONDOS EGAP
CONVOCADO
SUPERIOR

HORAS:
ANO:
EDICIÓNS:

42
2022
1

DATA MATRÍCULA: Do 23/09/2022 - 09:00h ao 27/09/2022 - 23:59h
RESPONSABLE: OLIETE TRILLO, PAULA [paula.oliete.trillo@xunta.gal]

2. DESCRICIÓNS
DESCRICIÓN CURSO
O curso superior en auditoría no sector público ten como obxectivo afondar no coñecemento, dende unha perspectiva
aplicada, dunha das principais técnicas de control da xestión pública. En particular, preténdese proporcionar os
instrumentos necesarios para desenvolver auditorías eficaces nas administracións. Para tal fin, analizarase todo o
proceso dunha auditoría dende a súa planificación ata a execución do traballo e a elaboración de informes, a difusión
dos seus resultados e o seguemento de recomendacións.
Así mesmo preténdese ofrecer ao alumnado unha visión dos distintos tipos de auditorías e as especificidades da súa
aplicación nas distintas áreas de xestión
DESTINATARIOS
Persoal do Consello de Contas, da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e das intervencións das Entidades
Locais
PROGRAMA
1. O control da xestión pública, concepto e clases de auditoría pública e normas técnicas. (6h)
2. Metodoloxía de auditoría: planificación e execución dos traballos.(6h)
3. Auditoría de ciberseguridade.(3h)
4. Auditoría de sistemas.(3h)
5. Auditoría de cumprimento das principais áreas de gasto e ingreso.(6h)
6. Auditorías de xestión e avaliación de políticas públicas. (6h)
7. Auditoría de fondos europeos e do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. (3h)
8. Auditoría de empresas públicas, Fundacións e outras entidades instrumentais. (3h)
9. O informe de auditoría, a difusión de resultados e o seguemento dlas recomendacións. (6h)
CRITERIOS DE SELECCIÓN
A orde de admisión virá determinada pola data e a hora de presentación das solicitudes
ata completar o número de prazas.
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ALUMNOS
Antes de formalizar a súa inscrición nesta actividade, todas as persoas deberán introducir
ou actualizar os datos da súa área de matrícula, de acordo co indicado na base
segunda desta convocatoria respecto das persoas destinatarias.
Aquelas persoas solicitantes que non pertenzan á Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia deberán enviar ao enderezo electrónico <iep.egap@xunta.gal>
a documentación acreditativa do grupo ou subgrupo profesional a que pertencen. A non
presentación desta documentación no prazo de matrícula establecido nesta convocatoria
suporá a exclusión da persoa solicitante.
As persoas interesadas deberán seleccionar primeiro a área en que está integrada
esta actividade (réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas) e
despois seleccionar o nome do curso: Curso superior sobre auditoría no sector público

3. DATOS EDICIÓNS
SANTIAGO
LOCALIDADE:

Santiago de Compostela

NUM. PRAZAS:

70

INICIO / FIN: 05/10/2022 a 30/11/2022

ESTADO: NORMAL - (SELECCIÓN DISP.)

DATA EXAME: 30/11/2022

DOCENTES NOMEADOS
IGNACIO BARQUERO SOLANES
ELOY MORAN MENDEZ
Karen Moreno Orduña
JOAQUIN IZQUIERDO PERIS
JULIA Mª CARMONA SÁNCHEZ
CLARA MÍGUEZ PASTORIZA
Antonio Minguillón Roy
Mar?a Isabel Garc?a Garrido
PABLO LEIS MOL
Santiago A. Martín Nájera
JORGE CASTEJON GONZALEZ
LUGAR DE REALIZACIÓN
SALON DE ACTOS: O día 05 de outubro de 11:30 a 14:30. EGAP, Rúa Madrid, 2-4, CP15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA
AULA 5: O día 05 de outubro de 16:00 a 19:00. O día 19 de outubro de 11:30 a 14:30. O día 19 de outubro de 16:00 a
19:00. O día 26 de outubro de 11:30 a 14:30. O día 26 de outubro de 16:00 a 19:00. O día 02 de novembro de 11:30 a
14:30. O día 02 de novembro de 16:00 a 19:00. O día 16 de novembro de 11:30 a 14:30. O día 16 de novembro de
16:00 a 19:00. O día 23 de novembro de 11:30 a 14:30. O día 23 de novembro de 16:00 a 19:00. O día 30 de novembro
de 11:30 a 14:30. O día 30 de novembro de 16:00 a 19:00. EGAP, Rúa Madrid, 2-4, CP15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA
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