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TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADITAMENTO 

  
Pregão Presencial nº 020/2021 
Processo Administrativo n.º 033/2021 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização do 
Concurso Público da Secretaria de Educação e Cultura, conforme Termo de 
Referência contido no Anexo I. 
 
                                  Considerando que houve pedido de esclarecimento, assim fica 
RETIFICADO o seguinte: 
 
 EXCLUIR:  

 
 Desconsiderar a Prova Prática e a entrega de Títulos mencionado em vários itens 

o edital, houve um equivoco quanto a solicitação. 
 
1.0 CARGOS PARA CONCURSO PUBLICO: 

 
Fonoaudiólogo 01 40 horas 

 Fonoaudiólogo 
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais  
Requisitos de contratação: Curso superior em Fonoaudiologia e inscrição no CRF – 
Conselho Regional de Fonoaudiologia.  
Atribuições: 
• diagnosticar, elaborar programas, atender, e encaminhar pacientes, na área de 
comunicação oral e escrita;  
• orientar tecnicamente o corpo docente e administrativo das escolas do ensino regular e 
outras instituições;  
• orientar a família quanto a atitudes e responsabilidades no processo de educação e ou 
reabilitação do educando;  
• acompanhar o desenvolvimento do educando na escola regular e ou outras modalidades 
de atendimento em educação especial;  
• avaliar e elaborar relatórios específicos de sua área de atuação, individualmente, ou em 
equipe de profissionais;  
• participar de equipes multidisciplinares visando a avaliação diagnóstica, estudo de casos, 
atendimentos e encaminhamentos de educandos;  
• realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;  
• executar outras atividades que contribuam para a eficiência de sua área profissional;  
• atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, 
mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;  
• operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário 
ao exercício de suas atividades;  
• manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local 
de trabalho, que estão sob sua responsabilidade;  
• executar outras atividades correlatas.  
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Atendendo ao disposto no artigo 21 inciso 4º da Lei Federal 
8.666/93, fica reabertos os prazos do edital. 

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 31/03/2021 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14:30 hrs 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Reunião – Localizada à Avenida 
Luane Milanda de Oliveira, nº 600, Bairro Jardim Salete, Cidade de Araçoiaba da 
Serra/SP - telefone (15) 3281-7000 – sead@aracoiaba.sp.gov.br. 
 
                              Permanecem ratificadas os demais itens do edital e dos termos; 
 
                               Publique-se e comuniquem-se os interessados. 
 
 

Araçoiaba da Serra, 19 de março de 2021. 
 
 
 

José Carlos de Quevedo Junior 
Prefeito Municipal 
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