SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Diretoria de Gestão de Saúde Ocupacional

Endereço: Rua Cláudio Manoel da Costa, 199, Jd. Lago Parque
Fones: 3372-4900 | 3372-4901
E-mail: medicina.trabalho@londrina.pr.gov.br

ANEXO VII

Solicitação de Exames para Perícia Admissional
Em atenção ao Edital de Convocação nº. 119/2014 - GPQS/DGTES/AMS, encaminhamos o candidato
________________________________________________________________

aprovado em

concurso

público pelo edital de abertura nº. 097/2014-GPQS/DGTES/AMS para a realização das avaliações e dos
exames admissionais que precedem à nomeação, abaixo relacionados:
Quadro 1 - Cargos e Funções
Todos os Cargos e Funções que não necessitam de Exames Específicos de acordo com a Portaria nº 669/2012.
Grupo 1 - Exames Obrigatórios Para todos os cargos
1.

Avaliação Osteomuscular;
•
Avaliação dos Membros Superiores;
•
Avaliação dos Membros Inferiores;
•
Coluna Total;
Com Laudo Médico Especializado.
2.

Exames de Imagem: Raio-X Coluna Total
(com Laudo médico);

3.

Laudo Oftalmológico atestando a aptidão;

4.

Avaliação
Psicológica;
Com
Laudo
Psicológico
constando
os
instrumentos
utilizados, com resultados completos, focado no
perfil psicológico do cargo avaliado. Emitir laudo
Psicológico enfatizando:
4.1 Habilidade – Específica para o cargo
4.2 Personalidade (4.1 e 4.2 – utilizar os testes
validados pelo CFP com resultados mensuráveis,
ou seja, devem constar os resultados
quantitativos e qualitativos dos instrumentos
aplicados, de acordo com a Resolução do CFP
nº 01/2002).
4.3 Entrevista – Avaliação de personalidade com
dinâmica focada no cargo.

5.

Comprovante da Vacina Antitetânica
atualizada (Xerox da Carteira ou atestado de
vacinação emitido pelo posto de saúde);

6.

Exames Laboratoriais: Glicemia; VDRL;
Grupo Sanguíneo; Hemograma Padrão; VHS;
Gama Glutamil Transferase; Parcial de Urina;
Uréia, Creatinina;; Ácido Úrico; Colesterol
Total; Colesterol HDL; Colesterol LDL;
Triglicerídeos.

7.

Obs: Além dos exames obrigatórios, acima
elencados, serão solicitados os seguintes
exames:

•

PSA – Para candidatos homens com idade a
partir de 39 anos;

•

Eletrocardiograma – Para candidatos com
idade a partir de 39 anos;

•

Eletroencefalograma – Para candidatos com
idade a partir de 39 anos.

*Exames do item 7 devem possuir Laudo médico.

Grupo 2 - Exames Específicos para os cargos e funções do Quadro 1
•

Não há

ATENÇÃO
Ficar atento às datas agendadas para as perícias (anotação abaixo), lembrando que a Diretoria de Gestão de Saúde Ocupacional NÃO
faz/produz qualquer exame, cabendo à mesma a avaliação pericial dos exames e laudos feitos conforme solicitação.

Perícia Médica ____________ às ________

Perícia Psicológica ___________ às ________

*Poderão ser solicitados novos exames a critério do Perito Oficial
** Para facilitar a conferência, favor trazer esta folha no dia da perícia.

