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OF./CRFa - 4ª R./N.º 0199/2019.                                          Recife, 01 de outubro de 2019. 

 

À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – 

SMARH 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 

R. Manoel Queiroz da Silva, 145 - Torrinha - Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco  

(CEP: 54525-180) 

Exmos.  

Sr. Jose Carlos de Lima 

Secretário de Saúde 

Sra. Maria Mariane Alves dos Santos 

Secretária Executiva de Administração e Recursos Humanos 

 

URGENTE 

 

Assunto: Ref. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019. 

 

 

Senhor Secretário, 

 

 

O Conselho Regional de Fonoaudiologia 4ª Região tomou conhecimento da publicação do 

Edital aberto por essa Edilidade, o Concurso Público acima referido, visando o provimento de 

diversos cargos, entre os quais o de Fonoaudiólogo.  

Na qualidade de Conselho de Classe Profissional e, de acordo com o que preceitua o art. 

12, IX, da Lei Federal nº 6.965/81 que “Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de 

Fonoaudiólogo, e determina outras providências”, atribui dentre as competências do CRFa  

“estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a 

exercem”, cumpre-nos esclarecer acerca da descrição da atuação Fonoaudiológica, a qual engloba 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde nos diversos aspectos relacionados à 

comunicação humana: linguagem oral e escrita, voz, fluência, articulação da fala, audição, 

equilíbrio, sistema miofuncional orofacial, cervical e deglutição, colaborando efetivamente na rede 

de cuidados à saúde. 

A Fonoaudiologia é uma categoria profissional da área da saúde possuindo igual relevância 

em grau de complexidade às demais áreas como Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, 

Enfermagem, etc.   

Desta forma, vimos através do presente, solicitar análise de possível adequação da 

remuneração prevista para o cargo de Fonoaudiólogo, preservando a isonomia aos demais cargos, 

haja vista a importância da atuação da categoria, conforme acima exposto. 

Na certeza de contarmos com vosso apoio para a melhoria da qualidade de vida da 

população pernambucana, proporcionando uma ampliação na oferta de profissionais e sua 

valorização, reiteramos votos de estima e consideração. 
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Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 

Cordialmente, 

 

 
WAGNER TEOBALDO LOPES DE ANDRADE 

PRESIDENTE 
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