UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
SERVIÇO DE PERÍCIA OFICIAL

Relação de Exames Complementares e Documentos Médicos necessários
para apresentação no Exame Médico Admissional

Para todos os candidatos:
1. Hemograma Completo, Grupo Sanguíneo e Fator RH (serve carteira de doador de
sangue ou documento equivalente), Colesterol Total, Triglicérides, Creatinina, Glicemia
de Jejum, TGO (AST), TGP (ALT), Gama – GT.
2. EAS
3. Citologia Oncótica (Papanicolau) para as mulheres
4. Laudo Psiquiátrico
Candidatos com 40 anos ou mais, acrescentar:
1. Teste Ergométrico
2. Laudo Cardiológico
3. ECG com laudo
Candidatos com 45 anos ou mais, acrescentar:
1. Laudo Oftalmológico
Candidatos com 50 anos ou mais, acrescentar:
1. Pesquisa de sangue oculto nas fezes (método imunocromatográfico)
2. Mamografia, para as mulheres

3. PSA, para homens
Candidatos a Docentes, acrescentar:
1. Videolaringoscopia com laudo
2. Audiometria
Candidatos à Área da Saúde, acrescentar:
1. Anti-HCV
2. HBsAg
3. Anti-HBs
4. Comprovante de Vacinação contra Hepatite B
5. Comprovante de Vacinação contra Tétano
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A validade dos exames é de 6 meses, exceto a Citologia Oncótica (Papanicolau), que tem
validade de 1 ano.
Os laudos médicos têm validade de 3 meses.
Os candidatos devem estar de posse de TODOS os exames, comprovantes e laudos médicos
solicitados, no momento do exame médico admissional, sob pena de serem considerados
inaptos ao cargo público pretendido.
De acordo com a avaliação médica, o Médico Oficial pode considerar necessário solicitar novos
exames e laudos, de modo que recomendamos aos candidatos que providenciem os exames
padronizados neste documento com a maior antecedência possível, para que haja tempo de
realizar eventuais novos exames/laudos solicitados dentro dos prazos legais.
Todos os exames devem ser ORIGINAIS, assinados pelo bioquímico ou responsável pelo
laboratório de análises clínicas, NÃO sendo aceitas cópias extraídas da Internet com
assinatura eletrônica.
Estando de posse dos exames e laudos solicitados, agendar Exame Médico Admissional pelo
telefone 27-4009-7959
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