
RETIFICAÇÃO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
Retificamos o conteúdo programático dos cargos 16 – FONOAUDIÓLOGO e 
24 – Técnico em Assuntos Educacionais, conforme segue: 
 
Onde se lê: 
16. FONOAUDIÓLOGO  
- POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E SAÚDE COLETIVA. Políticas na área 
de saúde pública. Política Nacional de Atenção à Saúde.  
- AUDIOLOGIA: Audiometria tonal liminar, logoaudiometria e imitanciometria. Testes 
eletrofisiológicos. Avaliação do processamento auditivo. Intervenção audiológica na saúde do 
trabalhador. Prótese auditiva/implante coclear e terapia fonoaudiológica do paciente com perda 
auditiva. Avaliação e reabilitação vestibular.  
- LINGUAGEM: Aquisição e desenvolvimento normal da linguagem oral. Alterações de 

linguagem nas diferentes faixas etárias. 
- MOTRICIDADE OROFACIAL: Atuação fonoaudiológica nas funções orofaciais – avaliação e 
intervenção nas diferentes faixas etárias. Atuação fonoaudiológica em disfagia orofaríngea – 
avaliação e intervenção nas diferentes faixas etárias.  
- VOZ: Anatomia da Laringe e Fisiologia da Produção Vocal. Avaliação e reabilitação em voz 
nas diferentes faixas etárias. 
 
Leia-se: 
16. FONOAUDIÓLOGO  
- POLÍTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E SAÚDE COLETIVA. Políticas na área 
de saúde pública. Políticas Nacionais de Atenção à Saúde.  
- AUDIOLOGIA: Audiometria tonal liminar, logoaudiometria e imitanciometria. Testes 
eletrofisiológicos. Avaliação do processamento auditivo. Intervenção audiológica na saúde do 
trabalhador. Prótese auditiva/implante coclear e terapia fonoaudiológica do paciente com perda 
auditiva. Avaliação e reabilitação vestibular.  
- LINGUAGEM: Aquisição e desenvolvimento normal da linguagem oral. Alterações de 

linguagem nas diferentes faixas etárias. 
- MOTRICIDADE OROFACIAL: Atuação fonoaudiológica nas funções orofaciais – avaliação e 
intervenção nas diferentes faixas etárias. Atuação fonoaudiológica em disfagia orofaríngea – 
avaliação e intervenção nas diferentes faixas etárias.  
- VOZ: Anatomia da Laringe e Fisiologia da Produção Vocal. Avaliação e reabilitação em voz 
nas diferentes faixas etárias. 
 
 
Onde se lê: 
24. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS  
A Educação e a Nova Ordem Constitucional, Legal e Normativa: princípios e fins da educação 
nacional; direito à educação; competências das diferentes esferas administrativas em matéria 
de educação; organização dos sistemas de ensino; coordenação da política nacional de 
educação; Conselhos de Educação e gestão dos sistemas de ensino. Normas Federais para o 
Ensino Superior: Constituição Federal de 1988. LDBEN (Lei nº 9.394/1996); Plano Nacional de 
Educação – Lei Federal nº 10.172/2001; Diretrizes Curriculares Nacionais, Financiamento da 
Educação; Autonomia Universitária; Diretrizes Curriculares. Gestão e Política da Educação 
Brasileira: gestão da Educação e reforma do Estado brasileiro; planos, programas e ações a 
partir de 1990. Supervisão da Educação: articulação e ação mediadora da supervisão com e 
entre as diferentes instâncias dos sistemas de ensino e agentes educativos; planejamento e 
avaliação educacional e institucional; relações de trabalho e participação nos processos 
decisórios; organização do trabalho nas instituições de educação; Capacitação e atualização 
permanentes, no cotidiano, como processos decorrentes das avaliações e das ações grupais, 
com vistas à constituição e ao fortalecimento dos próprios grupos, como meio de qualificação 
crescente dos sujeitos, do trabalho e da instituição; pesquisa como instrumento de trabalho e 
inovação educacional. O Trabalho Pedagógico e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. 



 

Leia-se: 

24. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS  
A Educação e a Nova Ordem Constitucional, Legal e Normativa: princípios e fins da educação 
nacional; direito à educação; competências das diferentes esferas administrativas em matéria 
de educação; organização dos sistemas de ensino; coordenação da política nacional de 
educação; Conselhos de Educação e gestão dos sistemas de ensino. Normas Federais para o 
Ensino Superior: Constituição Federal de 1988. LDBEN (Lei nº 9.394/1996); Plano Nacional 
de Educação – Lei Federal nº 13.005/2014; Diretrizes Curriculares Nacionais, Financiamento 
da Educação; Autonomia Universitária; Diretrizes Curriculares. Gestão e Política da Educação 
Brasileira: gestão da Educação e reforma do Estado brasileiro; planos, programas e ações a 
partir de 1990. Supervisão da Educação: articulação e ação mediadora da supervisão com e 
entre as diferentes instâncias dos sistemas de ensino e agentes educativos; planejamento e 
avaliação educacional e institucional; relações de trabalho e participação nos processos 
decisórios; organização do trabalho nas instituições de educação; Capacitação e atualização 
permanentes, no cotidiano, como processos decorrentes das avaliações e das ações grupais, 
com vistas à constituição e ao fortalecimento dos próprios grupos, como meio de qualificação 
crescente dos sujeitos, do trabalho e da instituição; pesquisa como instrumento de trabalho e 
inovação educacional. O Trabalho Pedagógico e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. 

 

Porto Alegre, 16 de setembro 2016. 
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