
 

 

 

 

RETIFICAÇÃO 01 

 

EDITAL PROCESSO SELETIVO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS EM 

CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 001/2014 

 

O Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, Sr. Nelson Cruz, no uso de 

suas atribuições legais torna público aos interessados que o Edital de Concurso Processo Seletivo nº. 

001/2014 sofreu retificação no Anexo III, no que se refere ao conteúdo programático. 

O Anexo III passa a contar com as atribuições do cargo de FONOAUDIÓLOGO/NASF, 

conforme abaixo especificado, que não faziam parte originalmente: 

 

 

ANEXO - III 

DESCRITIVO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO- FONOAUDIÓLOGO/NASF  

ESF- Atribuições Contidas na LC n.05/2014 
O profissional deve desenvolver suas atividades/ações nos espaços das Unidades Básicas de Saúde e na 

comunidade; Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS, conforme as políticas públicas de saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de São José do Alegre e as Diretrizes do Ministério da Saúde para o 

NASF; Prestar assistência integral à todos os ciclos de vida; Ter habilidade para trabalho em equipe 

interdisciplinar colaborando na construção do projeto terapêutico do serviço; Realizar atendimento 

levando em consideração os diversos aspectos que compõem o sujeito e sua dinâmica biopsicossocial 

através de novo olhar para clínica ampliada; Cumprir horário conforme especifico em contrato; 

Disponibilidade para o trabalho com as famílias nas diferentes transformações em que elas sofrem e estão 

inseridas; Preencher os impressos da unidade para o registro de produção conforme solicitado pela 

gerência; Realizar apoio matricial às equipes de saúde adstritas ao Núcleo de Apoio a Saúde da Família; 

Diagnosticar casos na população atendida especifica e propor ações necessárias seja no atendimento 

individual ou grupo; Participar das atividades junto à secretaria municipal de saúde quanto solicitada; 

Apoiar a Equipe de saúde da Família na construção de estratégias educativas sistêmicas para famílias no 

cuidado dos portadores de distúrbios da comunidade; Desenvolver, ações de promoção à saúde através de 

atividades, grupos, palestras, consultas e visitas domiciliares. 

 

Todas as demais informações constantes no Edital 001/2014 permanecem inalteradas. 

 

Campos Novos, Estado de Santa Catarina, 07 de outubro de 2014. 

 

 

Nelson Cruz 

Prefeito Municipal 

 

 


