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RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
 
  

ADAIR ANTÔNIO STTOLMEIER, Prefeito de José Boiteux/SC, no uso de suas 

atribuições legais, RETIFICA  o Edital de Concurso Publico 01/2021, no seguinte Item: 

 

ANEXO III 

Item  3 

Cargo de Fonoaudiólogo  

Onde se lê: 

“- Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, 

audiometria, além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou 

terapêutico;  

- Elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nos resultados da avaliação 

do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações 

médicas;  

- Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e 

oral, voz e audição;  

- Desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, 

objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente;  

- Avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e 

promovendo os ajustes necessários na terapia adotada;  

- Promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; - Elaborar 

pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;  

- Participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos 

preventivos ligados à fonoaudiologia;  

- Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área 

de atuação;  

- Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e  
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auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 

para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; - 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração 

Municipal e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 

pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 

opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 

para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos, direta ou 

indiretamente, à política de atendimento à criança e ao adolescente; e  

- Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.” 

 

Le-se: 

“Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo. Processamento Auditivo. Audiologia 

Educacional. Linguagem: Anatomia e Fisiologia da Linguagem. Aquisição e 

Desenvolvimento da Linguagem. Etiologia. Avaliação. Classificação. Diagnóstico. 

Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem. Alterações do 

desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia. Alterações da 

Linguagem de Origem Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial: 

Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia nas funções Orofaciais, nas Disfunções da 

Articulação Temporomandibular, nas Alterações de Fala, na Fissura Labiopalatina, na 

Disfagia Orofaríngea Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico 

Clínico. Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 

de 28/12/90; Política Nacional de Humanização. Política Nacional de Atenção Primária.”  

 
 

  

José Boiteux, 19 de julho de 2021 

 
 
 

Adair Antônio Sttolmeier 
Prefeito Municipal 
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