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EXAMES ADMISSIONAIS 

 
IMPORTANTE: Os exames admissionais terão validade apenas se forem realizados após a 

publicação da portaria de nomeação do candidato no Diário Oficial da União. Exames 

anteriores à data da nomeação não serão aceitos. 

 

1. Tipagem sanguínea 

2. VDRL 

3. Sorologia para Doença de Chagas 

4. Glicemia-jejum 

5. Colesterol Total e Frações 

6. Triglicerídeos 

7. Ácido Úrico 

8. Uréia 

9. Creatinina 

10. TGO 

11. TGP 

12. Hemograma Completo 

13. HBsAG 

14. Anti HBs 

15. Anti HCV 

16. Urina-Rotina 

17. Audiometria Tonal 

18. Laudo Oftalmológico – Exame completo (Acuidade Visual, Fundo de Olho e 

Tonometria) 

19. Raio X de Tórax – PA e PERFIL (com Laudo) 

20. Eletrocardiograma com Laudo 

21. Laudo Psiquiátrico emitido por Médico Psiquiatra 

22. O candidato aprovado na condição de Pessoa com Deficiência (PCD) deverá, 

obrigatoriamente, apresentar laudo médico de especialista em sua área de deficiência 

(original ou fotocópia autenticada em cartório) atestando a espécie, grau ou nível de 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como a provável causa da deficiência, 

de acordo com a lei. 
 

 
 
  



 

 

O Laudo Médico Psiquiátrico deverá ser laudo descritivo e conclusivo de consulta 
médica psiquiátrica realizada por médico especialista (psiquiatra), que deve 
obrigatoriamente citar: consciência, orientação, atenção, pensamento (curso, 
forma e conteúdo), memória, sensopercepção, humor/afeto, cognição/inteligência, 
capacidade de tirocínio e juízo crítico, linguagem, uso (ou não) de medicamentos 
psicotrópicos (psicofármacos). Sugerimos o Modelo abaixo. 
 
 
Modelo de Laudo Conclusivo e Descrito de Avaliação Psiquiátrica  
 
Atesto, para os devidos fins, que o(a) candidato(a)________________________, 

portador do documento de identificação: ________________________________, 

examinado por mim nesta data, apresenta as seguintes condições psíquicas:  

Consciência:________________________________________________________ 

Orientação:_________________________________________________________ 

Atenção:___________________________________________________________ 

Pensamento (curso, forma e conteúdo):__________________________________ 

Memória:__________________________________________________________ 

Sensopercepção:____________________________________________________ 

Humor/Afeto:_______________________________________________________ 

Cognição/Inteligência:________________________________________________  

Capacidade de tirocínio e juízo crítico:___________________________________  

Linguagem:_________________________________________________________ 

- Uso ou não de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos)_________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Conclusão:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

(Cidade - UF), ______ de_________________ de 20__.  

Atenciosamente,  

 
 
 
Assinatura Legível do Profissional com número do CRM  
e informação de ser especialista em Psiquiatria  
 


