CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 – PMVS
RETIFICAÇÃO Nº 007/2015 – PMVS
A Prefeitura Municipal de Varre-Sai(RJ) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística tornam
pública a RETIFICAÇÃO ao Edital 001/2015 abertura do concurso público publicado no dia 06 de julho
de 2015, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens
do referido edital.

No Anexo III do Edital 001/2015 Abertura do Concurso Público, Onde se lê:

FONOAUDIÓLOGO:
Os ocupantes do cargo têm como atribuições atender consultas de fonoaudiologia em
ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e equipes de estratégia da família; Examinar
servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença e aposentadoria;
participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades
da população adscrita; trabalhar de forma integrada com as ESF; participar dos Conselhos
Locais; avaliar aspectos do desenvolvimento da fala e da linguagem em adultos e crianças
como forma preventiva e, se necessário realizar reabilitação; realizar triagem auditiva em
escolas e creches, bem como em indivíduos com suspeita ou de risco à perda auditiva;
desenvolver ações coletivas preventivas através de palestras abordando situações ou
patologias que interfiram na fala, linguagem, voz, audição, deglutição, aprendizagem, etc.;
integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência,
seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados;
realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades; Fazer
diagnósticos em diversas patologias fonoaudiológicas (dislalia, dislexia, disortografia,
disfonia, problemas psicomotores, atraso de linguagem, disartria e afasia) e recomendar a
terapêutica indicada para cada caso; Prescrever exames laboratoriais. Atender a população
de um modo geral, diagnosticando enfermidades, medicando-os ou encaminhando-os, em
casos especiais, a setores especializados; Executar outras tarefas compatíveis com as
previstas no cargo, particularidades do Município ou designações superiores.
Ler-se-á:

FONOAUDIÓLOGO:
Os ocupantes do cargo têm como atribuições atender consultas de fonoaudiologia em
ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e equipes de estratégia da família; Examinar
servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença e aposentadoria;
participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades
da população adscrita; trabalhar de forma integrada com as ESF; participar dos Conselhos
Locais; avaliar aspectos do desenvolvimento da fala e da linguagem em adultos e crianças
como forma preventiva e, se necessário realizar reabilitação; realizar triagem auditiva em

escolas e creches, bem como em indivíduos com suspeita ou de risco à perda auditiva;
desenvolver ações coletivas preventivas através de palestras abordando situações ou
patologias que interfiram na fala, linguagem, voz, audição, deglutição, aprendizagem, etc.;
integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência,
seguindo fluxo pré-estabelecido; realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF
dependendo das necessidades; Fazer diagnósticos em diversas patologias fonoaudiológicas
(dislalia, dislexia, disortografia, disfonia, problemas psicomotores, atraso de linguagem,
disartria e afasia) e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; Prescrever exames.
Atender a população de um modo geral, diagnosticando, encaminhando-os, em casos
especiais, a setores especializados; Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no
cargo, particularidades do Município ou designações superiores.
FICA, a presente retificação, consolidada ao texto inicial do edital 001/2015 Edital de Abertura do Concurso Público.

Varre-Sai (RJ), 11 de AGOSTO de 2015.
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