PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves, nº 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone: (55) 3432-1100 – Fax: (55) 3433-2323

ANE XO I
ATRIBUIÇÕES
FUNÇÃO: M O T O R I S T A V E Í C U L O P E S A D O
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral.
Descrição Analítica:
- Conduzir veículos automotores destinado ao transporte de mais de oito (8) passageiros e cargas
acima de 3.500 kg;
- Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando
qualquer defeito porventura existentes;
- Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;
- Fazer reparos de emergência;
- Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue, inclusive efetuando a lavagem do veículo;
- Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada no
local determinado;
- Promover o abastecimento de combustível, água e óleo;
- Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores
de direção;
- Providenciar a lubrificação quando indicada;
- Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus;
- Eventualmente, operar rádio transceptor;
- Estar sempre a disposição;
- Executar tarefas afins.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo – Habilitação específica (CNH Categoria D)
Idade: 18 anos.
Outras: Curso de Transporte Escolar conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 40 Hs Semanais.
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FUNÇÃO: F O N O A U D I Ó L O G O
Descrição Sintética: Atender pacientes/alunos da rede escolar para prevenção, habilitação e
reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; Efetuar avaliação
e diagnóstico fonoaudiológico; Executar serviços, ou programas para prevenção de problemas
auditivos, e realização de avaliação audiométrica e impedânciometria; Orientar alunos, pacientes,
clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Desenvolver programas de prevenção, promoção da
saúde e qualidade de vida; Exercer atividades administrativas, de ensino, pesquisa, emissão de
relatórios, estudos, e etc, relacionados a área da fonoaudiologia;
Descrição Analítica:
Planejar ações em conjunto com os profissionais institucionais concernentes aos aspectos
fonoaudiológicos, que possam afetar as condições de saúde na educação;
Realização de avaliação audiométrica e impedanciometria;
Indicação de adaptação de aparelhos auditivos;
Criação de programas para prevenção de problemas auditivos;
Reeducação de falta de voz em crianças e adolescentes;
Avaliação da linguagem expressiva e compreensiva em crianças e adolescentes;
Treinamentos das diferentes disfunções na área de linguagem;
Diagnosticar padrões de deglutinação;
Atendimento a retardado de linguagem, deglutinação atípica, distúrbios da leitura e escrita e
distúrbios articulatórios;
Promover ações que favoreçam a comunicação em prol da melhoria do ambiente
organizacional e das relações interpessoais;
Colaborar na realização de atividades promotoras de Saúde, que potencializem a aquisição, o
desenvolvimento e o aprimoramento dos aspectos relacionados à linguagem oral, escrita e
sinalizada, voz, audição e às funções e estruturas promove ações que favoreçam a comunicação em
prol da melhoria do ambiente organizacional e das relações interpessoais;
Orientar a comunidade escolar sobre hábitos saudáveis no que se refere à
linguagem oral e escrita, voz, audição e às estruturas e funções orofaciais;
Realizar atividades promotoras de Saúde, que potencializem a aquisição, o desenvolvimento e o
aprimoramento dos aspectos relacionados à linguagem oral, escrita e sinalizada, voz, audição e às
funções e estruturas orofaciais;
Realizar ações formativas, diretamente, voltadas às famílias, aos alunos e aos diversos atores sociais
da comunidade escolar sobre assuntos pertinentes à Fonoaudiologia;
Auxiliar na identificação e na condução das demandas relativas às dificuldades fonoaudiológicas
apresentadas pela comunidade escolar;
Auxiliar e realizar orientações a pais/responsáveis, familiares e cuidadores com foco nas
necessidades dos alunos;
Participa das reuniões pedagógicas, conforme necessidades levantadas pela equipe técnica e/ou
escolar;
Participar do processo de elaboração da avaliação e discute as necessidades do aluno e possíveis
adaptações;
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Contribuir para o diagnóstico das situações de risco à saúde auditiva e à saúde vocal do educando,
aponta possibilidades de intervenções e encaminhamentos para a equipe multidisciplinar;
Contribuir para a inclusão efetiva, promovendo a acessibilidade na comunicação e auxiliando na
definição dos melhores meios e técnicas de intervenção.
Realizar outras atividades a critério da sua chefia imediata.
Qualificações Exigíveis:
Escolaridade: Curso Superior em Fonoaudiologia e registro ativo no Conselho de classe
correspondente
Idade: Maior de 18 Anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 20 Horas Semanais.

