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Lei N.o 1217/07, de 28 de dezembro de 2007. 

"CRIA EMPREGO DE PROVIMENTO EFETIVO 

DE FONOAUDIÓLOGA E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS" , 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1°, - Fica criado um emprego de provimento efetivo, de 

"fonoaudióloga" com carga horária de 20 (vinte) horas semanal, com padrão de vencimento 
"O", no valor de R$ 915,84 (novecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), mensais. 

Parágrafo Único - As funções do emprego criado pelo "caput" desta Lei, são 

as constantes do Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente Lei. 

Artigo 2°, Aplica-se ao CargQ ora criado, toda a legislação vigente no âmbito 

do território Municipal. 
Artigo 3°, - As despesaidecorrerltes da aplicação da presente Lei, correrão a 
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disposições em contrário. 
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Diretor Adm. e Financeiro 

Registrado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
uzolândia, por afixação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 
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ANEXO I 

TITULO DO EMPREGO: Fonoaudióloga 

SUPERIOR IMEDIATO: Diretor de Saúde. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executa atividades na área de fonoaudiólogia através do diagnóstico e tratamento dos 
distúrbios da comunicação e audição, contribuindo para a participação do indivíduo na 
sociedade, tendo como local de intervenção a comunidade, escolas, creches, asilos, e unidades 
de saúde. 
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PRÉ~ REQUISITOS: 
- Bacharelado em Fonoaudiologia; 

- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe; 

- Aprovação em Concurso Público. 


3 - DESCRIÇÃO DETALHADA: 

- Planejar, coordenar e controlar a execução de trabalhos inerentes a fonoaudiologia; 

- Avaliar, diagnosticar, prestar esclarecimentos aos seus clientes sobre o prognóstico, bem 

como os objetivos do tratamento estabelecido; 

- Esclarecer ao cliente sobre as influências sociais, ambientais e profissionais, na evolução do 

seu quadro clínico; 

- Avaliar periodicamente o serviço prestado para determinar sua eficácia; 

- Emitir relatórios, planos, projetos e laudos inerentes a fonoaudiologia; 

- Representar o setor em reuniões, seminários, encontros, sempre que solicitado; 

- Pesquisar novas técnicas, emitir pareceres conclusivos sobre assuntos ligados à 

fonoaudiologia; 
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- Assessorar nas atividades ligadas a fonoaudiologia;; 
- Executar atividades profissionais de prestação direta de serviços ao público, correspondente 
a fonoaudiologia de acordo com as competências da unidade onde atua. 
- Orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares; 
- Informar ao cliente, em linguagem clara e simples, sobre procedimentos adotados em cada 
avaliação e tratamento realizado; 
- Executar outras tarefas afins e correlatas. 
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