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Exames e documentos exigidos para a Inspeção Médica Pré-admissional  

 

 Hemograma com contagem de plaquetas 

 Glicemia de jejum 

 TSH 

 Urina rotina (o material do exame deverá ser colhido no próprio laboratório, devendo esta informação constar do 

resultado do exame) 

 Videolaringoscopia com laudo descritivo (na filmagem do exame, deverá conter a imagem do rosto do candidato e a data 

de sua realização) 

 Radiografia simples do tórax, em PA e perfil, com laudo, para candidatos com idade de 40 anos ou mais; 

 Eletrocardiograma (ECG), com laudo, para candidatos com idade de 40 anos ou mais; 

 

Atenção:  
 

 

- Todos os exames deverão ser realizados às expensas do candidato e em Clínicas e/ou Laboratórios de sua 

preferência.  A DDRH não está apta a fornecer pedidos de exames.  

 

Resolução SEPLAG n.º 01, de 10 de janeiro de 2014: 

 

Atigo 3º. § 4º. Nos resultados de todos os exames descritos nos incisos acima deverão constar o número de identidade do 

candidato, a identificação dos profissionais que os realizaram e a data de sua realização. 
 
 
 

Artigo 4º. Nas avaliações periciais não serão aceitos resultados de exames emitidos da internet sem assinatura digital, por 

fax ou fotocopiados. 

 

Validade dos Exames: 

 

 30 dias anteriores à data de marcação da Inspeção Médica para os exames de hemograma, glicemia de jejum, urina e 

TSH; 

 90 dias anteriores à data de marcação da Inspeção Médica para os exames de videolaringoscopia, radiografia e 

eletrocardiograma. 

 

Documentos exigidos para posse em cargo de Professor de Educação Superior 

 

- Deverão ser apresentados os originais e as cópias legíveis dos seguintes documentos (a autenticação será feita no ato 

de entrega dos documentos pelo servidor designado para esta função): 

 

 Carteira de Identidade 

 CPF  

 Certidão de Nascimento ou Casamento 

 Comprovante de endereço residencial 

 Título Eleitoral e Comprovante de votação na última eleição 

 Certificado de reservista (Masculino) 

 PIS/PASEP (ou Declaração de inexistência) 

 Comprovante de graduação e de titulação 

 01 foto 3 X 4 colorida com fundo claro  

 Declaração de Bens e Direitos (modelo disponível no site da DDRH) 

 Comprovante de número de Conta Corrente / Agência do Banco Brasil S/A (caso o professor possua outro cargo 

estadual, poderá informar a conta corrente já cadastrada. Não pode ser conjunta)  

 Declaração de Acúmulo de Cargos  

 Formulário de Ingresso (modelo disponível no site da DDRH) 

 Declaração de não demissão a bem do serviço público  

 Declaração não cumprimento de Sanção por inidoneidade 

 Resultado de Inspeção Médica (fornecido pela Coordenadoria Regional da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão - SEPLAG 

Observações 

        A perícia médica deverá ser realizada nas Coordenadorias Regionais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 

SEPLAG, conforme cronograma publicado no IOF. 

  


