PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O Prefeito Municipal do Salgueiro, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, mediante as condições estipuladas no edital
de abertura e demais disposições legais aplicáveis, a seguinte alteração no Conteúdo Programático quanto ao Conhecimento
Específico de Nível Superior para AUDITOR FISCAL:

Onde se lê:

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE NÍVEL SUPERIOR
Auditor Fiscal: Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; competência profissional;
âmbito do trabalho; execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público
estadual. Finalidades e objetivos da auditoria. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à execução
dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor. Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. Operacionalidade.
Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria. Planejamento dos trabalhos. Programas de auditoria. Papéis de
trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações subseqüentes. Revisão
analítica. Entrevista. Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. Observações. Procedimentos
de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Normas relativas ao Parecer. Ética profissional e
responsabilidade legal. Avaliação dos controles internos. Materialidade, relevância e risco em auditoria. Evidência em
auditoria. Função da auditoria Interna. Sistemas de controle interno e externo e suas normas constitucionais e legais.
Decreto Estadual n 425, de 05 de agosto de 1999, republicado no Diário Oficial do Estado de 17 de setembro de 1999,
e Lei Complementar Estadual n 202, de 15 de dezembro de 2000.

Lêia-se:

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE NÍVEL SUPERIOR
Auditor Fiscal: Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; competência profissional;
âmbito do trabalho; execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público
estadual. Finalidades e objetivos da auditoria. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à execução
dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor. Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. Operacionalidade.
Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria. Planejamento dos trabalhos. Programas de auditoria. Papéis de
trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações subseqüentes. Revisão
analítica. Entrevista. Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. Observações. Procedimentos
de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Normas relativas ao Parecer. Ética profissional e
responsabilidade legal. Avaliação dos controles internos. Materialidade, relevância e risco em auditoria. Evidência em
auditoria. Função da auditoria Interna.

Salgueiro, 29 de janeiro de 2010.
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