
ANEXO II 
 

 
RELAÇÃO DE EXAMES PARA O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

EFETIVO E CLT 
 

Para que o NUPEM possa expedir o Certificado de Capacidade Física e Mental é necessário 
que o candidato seja examinado pelos médicos peritos, analisados os exames complementares e 
os Laudos que contém as avaliações dos médicos especialistas. 
 
                       Os exames de imagem e laboratoriais, bem como os laudos e avaliações médicas 
necessários ao exame admissional são os seguintes: 

1. Raios-X total da coluna vertebral com laudo radiológico (exceto para grávidas); 
2. Avaliação Ortopédica (baseada no exame geral do candidato e nos Raios X de coluna 

total) 
3. Avaliação Psiquiátrica; 
4. Avaliação Ginecológica incluindo a apresentação de exames de Colpocitologia 

Oncótica e Parasitária, Ultra-sonografia Pélvica e Ultra-sonografia das Mamas (após os 
40 anos de idade a Ultra-sonografia das mamas deve ser substituída pela Mamografia 
com respectivo Laudo do Radiologista); 

5. Avaliação Dermatoneurológica; 
6. Avaliação Oftalmológica; 
7. Avaliação Neurológica, EEG; 
8.  Eletrocardiograma (ECG) com laudo a partir dos 30 anos de idade e avaliação 

cardiológica conforme o Médico clinico geral achar necessário. 
9. Raios-X do Tórax em PA e perfil com Laudo radiológico (exceto para grávidas); 
10. Sangue: VDRL – Glicemia – Hemograma – Ácido úrico – Uréia – Creatinina – 

Toxoplasmose IGG e IGM – Machado Guerreiro (Chagas) – TGP e TGO – HBSAg – 
AntiHBS – AntiHBC IGG e IGM – Anti HCV – HIV I e HIV II; TSH. 

11. Escarro: BAAR; 
12. Urina: EAS – Toxicologia (Cocaína e Maconha). LAB 
13. Avaliação de Clínico Geral baseada no exame geral do Candidato e nos exames listados 

nos itens de nº 09, 10, 11, 12 e 13 desta Relação. OBS; deixar para o clinico 
14. Avaliação Otorrinolaringológica com Audiometria. 
15. Carteira de vacinação 

 

Observações Importantes (Exames Médicos): 
 
1. Os exames bioquímicos terão validade por 90 dias, Mamografia por 2 (dois) anos e a 
Colpocitologia Oncótica e Parasitária por 01 (um) ano a contar da data de sua expedição; Ultra-
sonografias a critério do perito médico; 
2. Os exames e as avaliações médicas poderão ser realizados na rede SUS como também na rede 
particular; 
3. Os Laudos médicos emitidos fora do Estado de Rondônia deverão conter o reconhecimento 
de firma do médico emissor dos mesmos; 
4. A Junta Médica Oficial do Município, no ato da apresentação dos Laudos médicos e dos 
exames complementares, se julgarem necessário, poderá solicitar outros exames que porventura 
não constem nesse anexo; 

 
 
 
 
 
 


