PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.barramansa.rj.gov.br
Concurso Público para Provimento de Vagas em Cargos de Nível Superior, Médio e Fundamental
Edital de retificação no 003/2010

O Prefeito Municipal de Barra Mansa, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal, torna pública a retificação
do Edital no 001/2009 e seus anexos, publicado em 30 de dezembro de 2009.
No item 2 do Edital onde se lê:
2.1.4. Cargo: Auditor Fiscal do Tesouro Municipal
Descrição Sumária: Compreende os cargos permanentes que se destinam a proteger os interesses da fazenda municipal, orientar e esclarecer os
contribuintes quanto ao cumprimento das obrigações legais referentes ao pagamento de tributo, empregando os instrumentos a seu alcance para evitar
a sonegação.
Leia-se:
2.1.4. Cargo: Auditor Fiscal do Tesouro Municipal
Descrição Sumária: Executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas relativas à tributação, fiscalização e arrecadação;
examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, balanços e outros documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de
infração e lançamentos previstos em leis, regulamentos e códigos do município; instruir processos tributários, efetuando levantamentos físicos e
diligências.
Onde se lê:
2.1.54. Cargo: Fiscal Municipal
Descrição Sumária: Executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas relativas à tributação, fiscalização e arrecadação;
examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, balanços e outros documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de
infração e lançamentos previstos em leis, regulamentos e códigos do município; instruir processos tributários, efetuando levantamentos físicos e
diligências; elaborar relatório de vistoria, relativos ao código de posturas, código de edificações e atribuições correlatas; executar trabalhos de
fiscalização no campo da higiene pública e sanitária; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas
correlatas.
Leia-se:
2.1.54. Cargo: Fiscal Municipal
Descrição Sumária: Elaborar relatório de vistoria, relativos ao código de posturas, código de edificações e atribuições correlatas; executar trabalhos de
fiscalização no campo da higiene pública e sanitária; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas
correlatas.
No Anexo IV – Conteúdo Programático, substituir conteúdo específico para o cargo de Médico Alergista por:
Desenvolvimento do sistema imunológico na criança. Imunidade humoral (anticorpos e complemento) e imunidade celular. Imunidade de fagócitos e
cooperação celular. Reações de hipersensibilidade (tipos I, II, III, IV). Imunidade a bactérias, fungos e protozoários. Sistema de histocompatibilidade
(imunologia de transplantes). Imunologia do câncer. Tolerância e autoimunidade. Asma. Dermatite atópica e outras dermatoses. Urticária. Alergia
alimentar. Rinite alérgica e conjuntivite alérgica. Reações adversas a drogas. Imunodeficiências primárias e AIDS.
No Anexo IV – Conteúdo Programático, substituir conteúdo específico para o cargo de Médico Gastroenterologista por:
Doença do refluxo gastroesofagiano e suas complicações. Carcinoma de esôfago (adenocarcinoma e carcinoma epidermóide). Úlcera péptica e suas
complicações. Adenocarcinoma gástrico e linfoma MALT. Infecção pelo Helicobacter pylori. Doença celíaca. Parasitoses intestinais. Doença
inflamatória intestinal idiopática (doença de Crohn e retocolite ulcerativa idiopática). Adenocarcinoma de cólon. Hepatite viral. Hipertensão porta.
Cirrose hepática. Hepatoma. Pancreatite aguda e crônica. Colangite aguda. Neoplasias bioliopancreáticas.
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