
 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03/2019 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019.  

 

ROBERTO GONELLA JUNIOR, Gestor Executivo do Serviço Autônomo 

Municipal de Saúde da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, 

torna público, no uso de suas atribuições legais e considerando os equívocos 

constantes do Edital Normativo – Abertura das Inscrições nº 02/2019, referente 

ao Concurso Público nº 01/2019, torna público o que segue: 

 

DA RETIFICAÇÃO: 

 

Onde se lê: 

10. DAS MATÉRIAS: 

10.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos 

são as seguintes: 

 

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 

FONOAUDIÓLOGO: 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, 

execução de cardápio e procedimentos desde compras, recepção, estocagem 

e distribuição de gêneros; saneamento e segurança na produção de alimentos; 

aspectos físicos; métodos de conservação; técnica de higienização da área 

física; equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e 

composição química. Características organolipticas, seleção, conservação, 

Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, 



 

 

parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. Nutrição Normal: 

conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e 

especiais. Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, 

biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes 

alimentares e interação. Nutrição materna infantil: crescimento e 

desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do 

lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, 

planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição 

em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, 

infecciosas, má nutrição proteico-calórica, anemias e carências nutricionais. 

Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de 

saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição 

protéicocalórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas 

etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas 

enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN. Modificação 

da dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, técnica 

de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas 

enterais e infantis. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde - 

SUS. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

princípios e diretrizes; controle social. Indicadores de saúde. Sistema de 

notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Endemias/epidemias: 

situação atual, medidas e controle de tratamento. Planejamento e programação 

local de saúde. Distritos sanitários e enfoque estratégico. Conhecimentos 

Gerais sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Leia se: 

10. DAS MATÉRIAS: 

10.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos 

são as seguintes: 

 

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 

FONOAUDIÓLOGO: 

Audição: Anatomia e fisiologia da audição; Desenvolvimento normal da audição 

e da linguagem; Avaliação auditiva no adulto e na criança; Inspeção do meato 

acústico externo, audiometria, emitância acústica (fundamentos, técnicas, 

interpretação de resultados, patologias, conduta e discussão de casos); 

Triagem auditiva em escolares; Avaliação eletro fisiológica- EOA, BERA; 

Processamento auditivo central; Aparelhos auditivos: Princípios gerais na 

indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Voz: Anatomia e 

fisiologia dos órgãos envolvidos na fonação; Desenvolvimento da fonação; 

Avaliação perceptual e acústica da voz; Atuação fonoaudiológica nas disfonias 

funcionais; Atuação fonoaudiológica nas disfonias presentes na infância e 

terceira idade; Atuação fonoaudiológica nas disfonias neurológicas; Atuação 

fonoaudiológica nas seqüelas de cirurgia de cabeça e pescoço. Linguagem: 

Desenvolvimento da linguagem oral na criança; Desenvolvimento da linguagem 

escrita; Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da lingüística: Atuação 

fonoaudiológica nos distúrbios de linguagem escrita; Atuação fonoaudiológica 

nos distúrbios de fala e linguagem relacionados ao crescimento e 



 

 

desenvolvimento; Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem 

relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral: Crescimento maxilofacial; 

Amadurecimento das funções orofaciais; Sistema estomatognático; Aleitamento 

materno no desenvolvimento da motricidade oral; Acompanhamento 

fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal; Disfagia 

avaliação e tratamento. Disfagias orofaríngeas neurogênicas, disfagias 

mecânicas e tratamento. 

 

 

Ibitinga/SP, 02 de maio de 2019. 

 

 

ROBERTO GONELLA JUNIOR  

Gestor Executivo do SAMS 


