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Criação de login e senha no gov.br



O e-Aud é o sistema de gestão da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental, desenvolvido 

pela Controladoria-Geral da União (CGU).

O sistema integra, em uma única plataforma 

eletrônica, os processos de planejamento da 

unidade e execução dos trabalhos. 

Instrução Normativa SFC nº 08/2017



acesse eaud.cgu.gov.br 

e escolha a opção login único gov.br

O e-Aud está integrado ao gov.br, a plataforma do 

Governo Federal para acesso aos serviços públicos 

digitais.

Isso permite que cada pessoa faça seu próprio 

cadastro e gerencie seu login e senha



se já tiver cadastro no gov.br, 

informe o CPF e a senha

se for seu primeiro acesso, 

crie sua conta e siga os

passos apresentados



no primeiro acesso, você

precisará autorizar o uso,

pelo e-Aud, dos seus dados 

de cadastro



Veja a seguir como solicitar 

lotação na sua unidade e ter 

acesso às tarefas

PRONTO!

AGORA VOCÊ 

TEM ACESSO 

AO E-AUD



a solicitação de lotação é feita no menu 

Minhas Unidades

o ícone em vermelho é um alerta de que 

você não está lotado em nenhuma unidade



a opção solicitar lotação permite que você indique em qual unidade deseja ser lotado



a pesquisa da unidade pode ser feita

pelo nome, sigla ou código siorg
a lupa apresenta mais

filtros de pesquisa

a solicitação será encaminhada

aos gestores da unidade

escolhida



o histórico e a situação dos seus pedidos podem ser 

consultados em minhas solicitações



Quando a solicitação de lotação for aprovada, 

você será notificado por e-mail, e passará a ter

acesso às tarefas da unidade



Veja a seguir como verificar 

e/ou alterar alguns dados e 

preferência de notificação do 

usuário

PRONTO!

AGORA VOCÊ 

TEM LOTAÇÃO 

NO E-AUD



A tela com dados e preferências do usuário é 

acessada no menu Meus Dados



o primeiro grupo de informações permite a definição do e-mail para o qual o e-Aud 

enviará notificações, bem como seu telefone de contato

ao contrário do cadastro no gov.br, aqui 

recomenda-se o uso de endereço de e-mail 

institucional



a seção notificações permite a configuração da frequência com que você recebe 

os e-mails de alertas do sistema

o e-Aud gera notificações sempre que houver 

uma pendência para você, ou seja, sempre que 

você precisa realizar alguma interação no 

sistema
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