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Como sanar suas dúvidas procurando
as informações no site do CREFONO1?

O site do CREFONO1 mudou, atendendo solicitação dos profissionais, para facilitar a
localização pelo fonoaudiólogo de serviços como o atendimento on line, entre outros.
Mas você sabia que, geralmente, a informação que você busca, você encontra em
nossas páginas na internet?
Para agilizar a comunicação dos fonoaudiólogos com o seu Regional, a Comissão de
Divulgação lista nesta edição Especial do Dialogando uma série de perguntas,
geralmente feitas pela classe fonoaudiológica do Rio de Janeiro ao CREFONO1 e
indica onde encontrar as respostas em www.crefono1.gov.br.
Vamos lá?
1. É preciso agendar previamente o atendimento presencial? Sim, aqui. Veja
como fazer isso aqui.
2. Podem me enviar a parcela da anuidade? Você pode reemitir boletos da
anuidade pelo Fono 24 Horas.
3. Quais documentos preciso levar para tirar meu registro? A lista completa
você encontra em http://crefono1.gov.br/registro-profissional/registro-principal/.
4. Como faço para tirar meu registro secundário para atuar também no Rio
de Janeiro? Todas as informações você encontra aqui, lembrando que a
Resolução CFFa nº 573/2020 dispensa o registro secundário para
profissionais no exercício de suas atividades na jurisdição de outro CRFa, em
programas de combate à Covid-19, durante a crise causada
pelo coronavírus (SARS-CoV-2).
5. Não sabia que a minha cédula de identidade profissional tinha prazo de
validade. E agora? A cédula de identidade profissional tem prazo de validade
de cinco anos, devendo ser renovada por igual período, consecutivamente,
como prevê a Resolução CFFa nº 532/2018. Mas o prazo de revalidação das
cédulas de identidade profissional com vencimento entre março e novembro
de 2020 foi prorrogado até o dia 18 de dezembro de 2020, em função da
pandemia do novo coronavírus, pela Resolução CFFa nº 578/2020. Quer
revalidar sua cédula? Saiba como aqui.
6. Preciso revalidar o certificado de registro da minha empresa. Como
proceder? O certificado de registro de pessoa jurídica deverá ser revalidado
anualmente, no mês do vencimento da anuidade, desde que não haja
pendências financeiras e cadastrais perante o CRFa 1ª Região. A ausência de
regularidade financeira e cadastral do responsável técnico e do quadro técnico
da pessoa jurídica impossibilitará a revalidação do registro. Informe-se.
7. Como faço para abrir um consultório? Você encontra a resposta para esta e
outras perguntas (“como transcrever meu registro profissional”, “posso dar um
atestado a um paciente”, entre outras) no Espaço Orientação, em nosso site.
Visite agora mesmo.
8. Preciso dar baixa de um profissional do quadro técnico da minha
empresa. O que fazer? Tanto para incluir como para excluir um fonoaudiólogo
do quadro técnico de uma pessoa jurídica, você encontra as informações em
http://crefono1.gov.br/registro-empresas/.
9. Quero mudar meu responsável técnico. Como devo proceder? Veja os
documentos
necessários
em
http://crefono1.gov.br/registroempresas/substituicao-de-responsavel-tecnico/.
10. Quero dar baixa no meu registro. O que preciso fazer? Em caso de
interrupção
do
exercício
profissional,
informe-se
em
http://crefono1.gov.br/registro-profissional/baixa-de-registro-de-pessoa-fisica/.
11. Dei baixa, mas quero voltar a exercer a profissão. Como faço? O
profissional poderá solicitar sua reintegração, a qualquer tempo, no(s)
Conselho(s) Regional(is) de Fonoaudiologia que concedeu(ram) a baixa do
registro profissional. Na reintegração, o fonoaudiólogo terá o número de seu
registro mantido. http://crefono1.gov.br/registro-profissional/reintegracao-deregistro/.
12. Perdi minha cédula de identidade profissional. E agora? Você pode
requerer segunda via de cédula de identidade profissional e carteira
profissional do fonoaudiólogo, no caso de extravio, furto, roubo, inutilização
dos originais, alteração do nome ou inclusão do nome social. Saiba como
aqui.
13. O paciente solicitou um laudo e a cópia do prontuário. Como devo
proceder? A resposta para esta pergunta, você também encontra no Espaço
Orientação.
14. Qual o número máximo de pacientes que devo atender por dia? Outra
resposta que você encontra no Espaço Orientação ou em Publicações CFFa
(Parâmetros Assistenciais em Fonoaudiologia – acesse aqui).
15. Vocês tem algum material sobre Fonoaudiologia Educacional? Conheça
todos os materiais de divulgação em http://crefono1.gov.br/downloads/. Em
caso de dúvida sobre disponibilidade de materiais impressos, envie mensagem
pelo http://crefono1.gov.br/fala-conosco/.
16. Não recebi o Dialogando da semana passada. Podem me enviar? Já
conferiu sua caixa de Spam e mantém seu endereço de e-mail e seus dados
cadastrais atualizados junto ao seu Conselho? Acesse as edições do
Dialogando em http://crefono1.gov.br/category/dialogando/.
17. Qual o piso salarial do fonoaudiólogo? Como esclarece o Espaço
Orientação, questões trabalhistas são da competência dos Sindicatos e, na
ausência destes, das Associações. Os Conselhos Regionais de
Fonoaudiologia são responsáveis por orientar e fiscalizar o exercício
profissional, não tendo competência legal para atuar na área trabalhista. Como
entrar em contato com o Sinferj (Sindicato dos Fonoaudiólogos do Estado do
Rio de Janeiro)? Confira: http://crefono1.gov.br/informe-sinferj/.
18. Como posso fazer uma denúncia? No site, no menu Cidadão, há uma
indicação de linha direta para encaminhar denúncias à Comissão de
Orientação e Fiscalização - http://crefono1.gov.br/denuncie-aqui/.
19. Não consigo entrar em contato com o CREFONO1. Como faço?
http://crefono1.gov.br/fala-conosco/.
20. A Auto Declaração para exercício em Telefonoaudiologia pode ser
enviada por e-mail ou apenas na sede? Deve ser encaminhada por e-mail
para fiscalizacao@crefono1.gov.br, datada e assinada pelo profissional http://crefono1.gov.br/telefonoaudiologia-declaracao-auto-referida/.
Esperamos que essas dicas ajudem a melhorar sua comunicação com o seu
Regional.
Visite o site do CREFONO1 e descubra, ainda, inserções da Fonoaudiologia na
mídia, cursos e congressos de interesse da profissão e oportunidades.
Se tem colaborações a dar ao Conselho Regional de Fonoaudiologia do Rio de
Janeiro na área de Divulgação, envie e-mail para imprensa@crefono1.gov.br.

Telefone: (21) 2533-2916.
Rua Álvaro Alvim, 21 / 5º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20031-010.
Atendimento: Excepcionalmente de segunda a quinta-feira, de 10h às 17h.
Sexta-feira, atendimento remoto.
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