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RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

PARA CONCURSO PÚBLICO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO/SP - CONCURSO PÚBLICO 01/2020 

 
A Prefeitura do Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, torna público a retificação do Edital de Abertura de Inscrições para Concurso Público 01/2020, 
conforme segue. 

 

1. DAS RETIFICAÇÕES 

1.1. No Capítulo 2 – DOS EMPREGOS, acrescenta-se os empregos Fiscal de Obras e Fonoaudiólogo e 
retifica-se os requisitos do emprego Psicopedagogo, conforme segue: 

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO / TÉCNICO                   VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 49,00 

Benefícios*: Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Vale Transporte e Vale Refeição. 

Emprego Vagas V. Def. Vencimento 
Base 

Carga 
Horária 
Semanal 

Requisitos 

Fiscal de Obras 01 + CR - R$ 2.779,74 40 h Ensino Médio Completo 

 
 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO                    VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 68,00 

Benefícios*: Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Vale Transporte e Vale Refeição. 

Emprego Vagas V. Def. Vencimento 
Base 

Carga 
Horária 
Semanal 

Requisitos 

Dentista Clínico Geral 02 + CR - R$ 76,01 P/H 20 h 

Ensino Superior Completo em 
Odontologia + Título de 
Especialista na Área de 

atuação com registro no CRO 

Fonoaudiólogo 01 + CR - R$ 4.852.12 30 h 

Ensino Superior Completo na 
Área de Atuação, com 
registro no respectivo 

Conselho de Classe 

Psicopedagogo 01 + CR - R$ 4.852,12 30 h 

Ensino Superior Completo na 
Área de atuação + Título de 

Especialista na Área de 
atuação, com registro no 

respectivo Conselho de Classe 
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1.2. No Capítulo 7 – DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO, acrescenta-se o item 7.1.3., conforme segue: 

 
7.1.3. Para os demais empregos apenas Prova Objetiva. 

 

1.3. No Capítulo 8 – DAS PROVAS OBJETIVAS, no quadro constante do item 8.2., em virtude do 
acréscimo dos empregos Fiscal de Obras e Fonoaudiólogo, acrescenta-se o seguinte: 

 

 Emprego Prova Número de 
Questões 

Duração 
da Prova 

Fiscal de Obras 

Língua Portuguesa 

Matemática e Raciocínio Lógico 

Atualidades 

Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Total 

10 

10 

05 

05 

10 

40 

3 h 

Fonoaudiólogo 

Língua Portuguesa 

Matemática e Raciocínio Lógico 

Atualidades 

Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Total 

10 

05 

05 

05 

25 

50 

3 h 

 

1.4. No ANEXO I – ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS EMPREGOS, acrescenta-se o seguinte: 

 

FISCAL DE OBRAS 

Executar vistoria em obras particulares; Fiscalizar obras que não estão sendo executadas de acordo 
com o projeto ou obras sem projetos; Fiscalizar a execução de recuos de acordo dom a setorização 
do plano diretor e código de obras, a execução de muros e passeios, a construção de tapumes; 
Verificar a existência materiais de construção nos passeios e vias públicas e as obras de movimento 
de terras que não tenham projetos aprovados (loteamento desmembrados). 

 

FONOAUDIÓLOGO 

Atender clientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando-se de protocolos e 
procedimentos específicos de fonoaudiologia, incluindo conhecimentos e experiências  na área de 
Disfagia e Autismo; Orientar clientes, familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção 
da saúde e qualidade de vida; Avaliar as deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da 
linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias; Programar, desenvolver e 
supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento 
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verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, impostação de 
voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras; Emitir 
parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, avaliar os 
resultados do tratamento e dar alta, elaborar relatórios; Aplicar os procedimentos fonoaudiológicos 
e desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; Executar 
atividades administrativas em sua área de atuação; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua 
área de atuação; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme 
a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, 
pesquisa e extensão; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função. 

 

1.5. No ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, referente aos Conhecimentos Específicos, 
acrescenta-se o seguinte: 

 

FISCAL DE OBRAS 

Constituição Federal: artigos 182 e 183. Lei Federal nº 10.257/2001, que estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências. Capítulo I - Diretrizes Gerais. Capítulo II - Dos 
Instrumentos da Política Urbana (Seções I, II, V, XII). Capítulo 3 – Do Plano Diretor. Lei 6.766/79, 
que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. 

 

FONOAUDIÓLGO 

Conhecimento de anatomia e fisiologia relacionada à prática fonoaudiológica. Sistema respiratório 
e estomatognático ± respiração, sucção, mastigação, deglutição e articulação da fala. Alterações 
das funções estomatognáticas. Dislalias. Disfunção da ATM. Disfagia orofaríngea, neurogênica e 
mecânica. Disfagia em recém-nascidos, lactentes e infantis. Desenvolvimento neuropsicomotor do 
recém-nato. Fissuras labiopalatinas. Traumas de face. Sequela de queimadura de face e pescoço. 
Sistema musculoesquelético: as classificações das paralisias e suas implicações. Desenvolvimento 
humano. Períodos pré, peri e pós-natal. Linguística: fonética e fonologia. Psicomotricidade. Período 
de vocalização e de aquisição de fala, linguagem e escrita. Abordagens linguísticas: 
Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista 
(Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonético-fonológica; sintática, semântica, 
pragmática. Distúrbios de aprendizagem. Gagueira. Atraso de linguagem. Classificação dos sistemas 
nervosos: central e periférico, sensorial e motor. Patologias do sistema nervoso e suas implicações 
nos processos cognitivos e de comunicação. Doenças neurodegenerativas, convulsivantes e 
autoimunes. Encefalopatias progressivas e não progressivas como a encefalopatia crônica da 
infância (ECI) ± ou paralisia cerebral. Disartria, afasia e paralisia facial. Transtornos funcionais 
específicos: dispraxias, apraxias, dislexia. Transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do 
espectro autista. Deficiência intelectual. Distúrbios psiquiátricos. Psicologia da pessoa com 
deficiência. Deficiência física, visual, auditiva, múltipla e surdocegueira. Sistema auditivo: formação 
e processamento de som. Avaliação audiológica, protetização. Avaliação, diagnóstico e tratamento 
do deficit do processamento auditivo (central). Avaliação do sistema vestibular ± equilíbrio. Teorias, 
técnicas, avaliação e tratamento das disfunções fonoaudiológicas. Avaliação, diagnóstico e 
tratamento das patologias da voz. Disfonia. Equipe multi e interdisciplinar. Fonoaudiologia 
hospitalar: pacientes laringectomizados, traqueostomizados e em ventilação mecânica. Atuação 
fonoaudiológica em UTI adulto e infantil, unidade neonatal, alojamento conjunto e segmento. 
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Saúde do idoso. Biossegurança. Sistema Único de Saúde ± SUS (princípios e diretrizes). 
Fonoaudiologia em instituição educacional. Classificação Internacional de Funcionalidade e 
Incapacidade em Saúde ± CIF. Inclusão social, educacional e no mercado de trabalho. Lei nº 
6.965/81, Decreto nº 87.281/82, Código de Ética da Fonoaudiologia. Fonoaudiologia estética. 
Fonoaudiologia preventiva. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1.1. Ratifica-se as demais disposições do Concurso Público 01/2020, as quais permanecem inalteradas. 

 

Vinhedo, 27 de Abril de 2020. 

 

 
JAIME CÉSAR DA CRUZ 

Prefeito 

 


