Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO No 041/2013-CEV/UECE
(13 de maio de 2013)

Dispõe
sobre
esclarecimentos
aos
candidatos acerca dos programas das
disciplinas Auditoria Governamental de
Processos com Foco em Riscos e de
Contabilidade Pública do Concurso Público
de Provas e Títulos para Auditor de
Controle Interno da Controladoria e
Ouvidoria Geral do Estado do Ceará.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade
Estadual do Ceará – CEV/UECE, no uso de suas atribuições, considerando a solicitação
de esclarecimentos formulada por candidatos inscritos no Concurso sobre os programas
das disciplinas de Auditoria Governamental de Processos com Foco em Riscos e de
Contabilidade Pública e considerando o posicionamento da Comissão Coordenadora do
Concurso integrada por representantes da CGE e da SEPLAG, torna público que:
1) Os assuntos auditoria com foco em riscos; auditoria interna; auditoria
independente;
auditoria
governamental;
e
técnicas
de
auditoria,
independentemente da abordagem, constam, dentre outros, de tópicos do
programa da disciplina de Auditoria Governamental de Processo com Foco em
Riscos publicado no Edital regulamentador do Concurso e, portanto, poderão ser
objeto de questões da Prova de Conhecimentos Gerais.
2) Com relação ao conteúdo programático da disciplina de Contabilidade Pública
constante no Comunicado No 23/2013-CEV/UECE, de 1o de abril de 2013, divulgado
em www.uece.br/cev, contemplando a NBCT 16, considerando a Resolução No
1437/2013, de 02 de abril de 2013, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
que modificou a NBCT 16, fica estabelecido que as matérias:
a) constantes dos itens das NBCs T alterados, incluídos ou excluídos não serão
objeto de questão da Prova Específica da Área de Auditoria Governamental;
b) relativas à legislação que não foi alterada, incluída ou excluída continua
integrando o programa da disciplina, e, deste modo, poderão constar, na
Prova, questões que tratam dos assuntos que não foram objeto de modificação
pela Resolução No 1437/2013 do Conselho Federal de Contabilidade.

Fortaleza, 13 de maio de 2013
Prof. Cleiton Batista Vasconcelos
Presidente da CEV/UECE

