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Tanzania
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CERTIFIED
Internal Auditor ®

O CIA® é a única certifi cação 
reconhecida globalmente para 
auditores internos

“Eu sou um 
Auditor Interno 
Certi� cado.”
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CAMINHE com seu Líder Mundial
Presença Global do CIA

The Institute of Internal Auditors (The IIA), criado em 1941, é o defensor, educador, criador de normas e órgão certifi cador 
globalmente reconhecido da profi ssão de Auditoria Interna. A designação Certifi ed Internal Auditor® (CIA®), oferecida pelo IIA desde 
1974, é a única certifi cação globalmente reconhecida para auditores internos.

163.000 +
 Designações Certifi ed Internal Auditor 

900+
 Centros de provas

150 +
 Países
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 Idiomas nos quais o CIA está disponível

Obter seu CIA signifi ca que você pode executar com 
confi ança qualquer auditoria, para qualquer pessoa, 
em qualquer lugar no mundo.

Reconhecida e Relevante 
Globalmente

Auditores Internos Certifi cados por regiãoAuditores Internos Certifi cados por regiãoAuditores Internos Certifi cados por região



O que é um  
Certifi ed Internal Auditor?

Sobre a Certifi cação:

Como a única certifi cação globalmente reconhecida para auditores internos, a designação 
Certifi ed Internal Auditor (CIA) comprova que você:

• Tem conhecimento atualizado do International Professional Practices Framework (IPPF) do 
The IIA e demonstra seu uso apropriado.

• É capaz de realizar um trabalho de auditoria em conformidade com as Normas Internacionais 
para a Prática Profi ssional de Auditoria Interna.

• Entende a governança organizacional e é capaz de aplicar ferramentas e técnicas para avaliar 
riscos e controles.

• É capaz de aplicar o tino comercial, de TI e de gestão, necessários para a Auditoria Interna.
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“Estou comprometida em oferecer valor 
à minha organização.”

Emiko Tai, CIA, CCSA 
Japão
CIA desde 2003
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“Meu CIA me diferencia de 
meus colegas e mostra que 
posso fazer a diferença.”

Ahmed Bassiouni, CIA, QIAL 
Emirados Árabes Unidos
CIA desde 2009
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Por que se Certifi car?
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Em termos simples,...

Auditores internos buscam a certifi cação Certifi ed Internal Auditor para:

• Aumentar sua credibilidade e respeito.

• Aperfeiçoar habilidades e profi ciências.

• Aumentar seu potencial de crescimento e ganhos.

• Demonstrar entendimento e comprometimento.
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*De acordo com a pesquisa North American Pulse of 
Internal Audit de 2018 do The IIA, 84% acreditam que 
o CIA agrega valor ao seu trabalho de Auditoria Interna, 
e 70% dos chief audit executives (CAEs) dizem preferir 
contratar candidatos com a designação CIA.

**De acordo com o Internal Audit Compensation Study 
de 2017 do The IIA (com base nas respostas dos EUA), 
os CIAs ganham uma média de US$ 38.000 a mais, 
anualmente, do que os profi ssionais que não têm a 
certifi cação.

% 

% 

Acreditam que o CIA agrega valor*

dos CAEs preferem contratar CIAs*

a mais, anualmente, para os CIAs**

US$ 
mil 

Valor comprovado

Se tiver, você é um candidato ideal para o CIA.

Você... 
tem o necessário para ser um CIA?

Elegibilidade = 

ÉTICA  EDUCAÇÃO  

EXAME EXPERIÊNCIA



Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria

Governança, Gerenciamento de Riscos e Controle

Riscos de Fraude

Gerenciando a Atividade de Auditoria Interna

Planejando o Trabalho

Conduzindo o Trabalho

Tino Comercial

Segurança da Informação

Tecnologia da Informação

Gestão Financeira

Profi ciência e Zelo Profi ssional Devido

Independência e Objetividade

Fundamentos da Auditoria Interna

“Meu CIA comprova que posso realizar uma 
auditoria interna de qualidade em qualquer lugar do 
mundo, em conformidade com as Normas.”

N.G. Shankar, CIA 
Índia
CIA desde 2001
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O que esperar do exame CIA?

O exame CIA conta com um conteúdo dividido entre três partes, alinhado com 
o mais recente International Professional Practices Framework (IPPF) e com as 
Normas Internacionais para a Prática Profi ssional de Auditoria Interna, e refl ete a 
prática atual global de Auditoria Interna.

Processo de Desenvolvimento do Exame
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Parte 1
Princípios da Auditoria Interna
125 PERGUNTAS  /  150 MINUTOS

Parte 2
Prática de Auditoria Interna 
100 PERGUNTAS  /  120 MINUTOS

Parte 3
Conhecimento de Negócios para a Auditoria 
Interna – 100 PERGUNTAS  /  120 MINUTOS

Tópicos por Parte do Exame

Criação e Atualização da 
Certifi cação
• Condução de um estudo global 

do mercado

• Realização de um estudo de 
análise global de cargos

• Criação e atualização do 
conteúdo programático do 
exame

Desenvolvimento das 
Perguntas do Exame
• Redação das perguntas do 

exame

• Revisão das perguntas

• Aprovação das perguntas (Exam 
Development Committee)

• Criação de perguntas pré-teste 
do exame

• Tradução das perguntas do 
exame

Desenvolvimento
do Exame
• Coleta dos formulários do 

exame

• Defi nição da nota de corte

• Publicação dos 
formulários do exame

• Monitoramento dos 
resultados do exame

Exame CIA de três partes“Meu CIA comprova que posso realizar uma 
auditoria interna de qualidade em qualquer lugar do 

Comunicando os Resultados do Trabalho e 
Monitorando o Progresso
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Processo de Certifi cação Passos para a Certifi cação
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Processo de Processo de 

Requisitos de Elegibilidade

Mestrado (ou equivalente) Elegível para inscrição para o 
CIA. Pode fazer o exame (antes 
de obter a experiência de 
trabalho exigida). Deve passar 
nas três partes do exame antes 
de se tornar certifi cado.

1 ano de experiência 
em Auditoria Interna (ou 
equivalente).

Bacharelado (ou equivalente) Elegível para inscrição para o 
CIA. Pode fazer o exame (antes 
de obter a experiência de 
trabalho exigida). Deve passar 
nas três partes do exame antes 
de se tornar certifi cado.

2 anos de experiência 
em Auditoria Interna (ou 
equivalente).

Designação Internal Auditor 
Practitioner (IAP) Ativa)

Elegível para inscrição para o 
CIA. Pode fazer o exame (antes 
de obter a experiência de 
trabalho exigida). Deve passar 
nas três partes do exame antes 
de se tornar certifi cado.

5 anos de experiência 
em Auditoria Interna (ou 
equivalente).

VERIFICAR 
EDUCAÇÃO

PASSAR NO EXAME TORNAR-SE 
CERTIFICADO

Para ser elegível para o programa CIA, os candidatos devem ter a formação necessária, preencher um formulário 
de referência de caráter e ter um documento de identidade com foto emitido pelo governo. Para se certifi car, os 
candidatos devem passar no exame e verifi car sua experiência profi ssional.

Cumpra com todos os requisitos da 
inscrição. Envie toda a documentação 
para análise da elegibilidade e receba a 
aprovação do programa.

INSCRIÇÃO01

Prepare-se e passe nas três partes do 
exame. Conclua o processo do exame 
dentro de três anos.

MATRÍCULA E PROVA02

Verifi que sua experiência com base 
no nível de escolaridade e obtenha a 
certifi cação.

OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO 03
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Mais de 160.000 designações CIA foram concedidas a auditores internos com diversas formações 

profi ssionais e educacionais, de mais de 150 países, trabalhando em diversos setores.

8.037

Os CIAs agregam valor em todas as indústrias

Outras – de 
Varejo a 
Atacado, até 
o Mercado 
Imobiliário

Mineração, 
Pedreiras e 
Extração de 
Petróleo e Gás

Saúde e 
Assistência 
Social

Serviços 
Educacionais

Serviços 
Básicos

Tecnologia da 
Informação

Serviços 
Profi ssionais, 
Científi cos e 
Técnicos

Administração 
Pública

ManufaturaFinanças e 
Seguros

Tendência de 
crescimento do CIA

1974

17.276
1990

32.143
2000

98.552
2010

149.148
2017

+163.700
2019



Lara Olisky, CIA 
Estados Unidos
CIA desde 2017
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O exame CIA mudou recentemente?
O exame CIA foi revisado no início de 2019, para 
refl etir a prática atual de Auditoria Interna, minimizar 
a duplicação e sobreposição entre as três partes do 
exame e esclarecer os conhecimentos, habilidades e 
capacidades que os candidatos do CIA devem possuir 
para obter a certifi cação. Todas as três partes estão 
alinhadas com o International Professional Practices 
Framework (IPPF) e as Normas Internacionais para a 
Prática Profi ssional de Auditoria Interna do The IIA.

Onde encontro detalhes sobre o exame?
Convidamos você a visitar a página do CIA (iiabrasil.org.
br//certifi cacoesequalifi cacoes/cia), para ler mais sobre 
as três partes do exame.

Quanto tempo leva para completar as três partes 
do exame?
Os candidatos têm até três anos a partir da data de 
aprovação da inscrição para concluir o programa. 
Em média, os candidatos completam o programa em 
menos de dois anos e meio.

Quanto tempo devo esperar para estudar para os 
exames CIA?
Dependendo da educação, experiência, expertise em 
contabilidade e TI, bem como método de estudo e 
compreensão de leitura, você deve investir cerca de 
130 horas de estudo (Parte 1 - 40 horas; Parte 2 - 40 
horas; Parte 3 - 50 horas).

Qual é a ordem certa para fazer cada parte do 
exame?
Não há ordem certa ou errada. Os candidatos podem 
fazer as partes do exame na ordem que desejarem.

Quando e onde posso fazer o exame?
Durante todo o ano, em mais de 900 centros de teste 
da Pearson VUE, em mais de 150 países do mundo.

Perguntas Frequentes“Somos um grupo de estima. Somos globalmente fortes. 
Somos certi� cados pelo CIA.”

Qual é a nota para aprovação?
Cada pergunta do exame que contribui para a sua 
pontuação foi pré-testada, para garantir validade 
estatística. Sua pontuação bruta é calculada com base 
no número de perguntas respondidas corretamente e 
é convertida em uma escala de nota entre 250 e 750 
pontos. Uma pontuação de 600 ou superior é necessária 
para passar em uma parte do exame CIA.

Quando recebo minha nota?
Os candidatos recebem um relatório de pontuação 
informal após a conclusão do exame no centro de teste. A 
pontuação não é fi nal, até que seja validada pelo The IIA. 
Você será notifi cado por e-mail quando sua pontuação 
ofi cial estiver disponível. Normalmente, isso ocorre entre 
24 e 48 horas após a conclusão do exame.

O que é o Certifi cation Candidate Management 
System (CCMS)?
O CCMS do IIA é uma ferramenta de autoatendimento 
que permite que os candidatos se inscrevam, se 
cadastrem e monitorem seu status CIA, além de se 
comunicar com a Equipe de Suporte a Certifi cações, 
solicitar a certifi cação CIA para exibição, emolduramento 
ou verifi cação, e reportar créditos de educação 
profi ssional continuada (CPE).

Quanto custa o programa?
O preço varia ao redor do mundo e é diferente para 
membros do IIA Brasil, não membros e estudantes. 
Consulte a estrutura de precifi cação em iiabrasil.org.br//
certifi cacoesequalifi cacoes/cia.

Como faço para manter minha certifi cação?
Reporte seus créditos anuais de CPE por meio do portal 
do CCMS até 31 de dezembro de cada ano.



Ter uma equipe de CIAs credenciados demonstra aos stakeholders que seu departamento de Auditoria 
Interna está alinhado e possui os mais recentes conhecimentos, habilidades e competências para cumprir, 
com efi ciência, com as responsabilidades profi ssionais de realizar qualquer Auditoria Interna, em qualquer 
lugar. Quando a sigla CIA acompanha seus nomes, sua equipe comprova que é confi ável, competente e que 
está comprometida em ajudar sua organização a melhorar sua cultura e aprimorar processos críticos.

Comprove a credibilidade e profi ciência de sua equipe.
iiabrasil.org.br//certifi cacoesequalifi cacoes/cia

CERTIFIQUE Sua Equipe
Garanta sua motivação e distinção
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GLEIM® Online
UM SIMULADO DE QUESTÕES AUTO DIDÁTICO, 
VERSÁTIL E INTERATIVO
O GLEIM ONLINE CIA 1, 2 e 3 é um sistema que proporciona aos candidatos à 
certifi cação CIA maior facilidade nos estudos para a realização das provas. Prepare-se de 
maneira prática e efi ciente em uma plataforma virtual, desenvolvendo seu raciocínio lógico 
por meio dos simulados de múltipla escolha.

Plano de Estudo, Cronograma e Calendário

• Conclua uma unidade de estudo por vez.
• É necessário programar de 3 a 4 horas de estudo por unidade.
• Acompanhe seu desempenho e revise seus planos de preparação com base no tempo 

restante até o exame.
• Aproveite as oportunidades de feedback oferecido ao fi nal de cada simulado.
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Comece a estudar agora e saiba porque o GLEIM é o curso CIA disponível, mais utilizado. 
Visite iiabrasil.org.br//certifi cacoesequalifi cacoes/cia



Aumente sua credibilidade e proficiência hoje.
iiabrasil.org.br//certificacoesequalificacoes/cia

Rua Barão do Triunfo, 73 – conj. 53 – CEP 04602-000 – Brooklin Paulista – São Paulo – SP – Brasil
+55 11 5523 1919 / 5503 4040 – iiabrasil@iiabrasil.org.br – www.iiabrasil.org.br 20
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