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AVALIAÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA FINS ADMISSIONAIS  

 

RELAÇÃO DE EXAMES 

 

1. Para todos os candidatos:   

∙ Avaliação psicológica ou psiquiátrica   

∙ Hemograma completo (c/plaquetas)   

∙ Glicemia de jejum   

∙ Colesterol total e frações   

∙ Uréia   

∙ Creatinina   

∙ Sumário de urina   

∙ Triglicerídeos   

∙ TGO   

∙ TGP   

∙ Gama GT   

∙ VDRL   

∙ Tipagem Sanguínea   

∙ Exame Oftalmológico completo    

a .Acuidade Visual Com Correção;    

b .Acuidade Visual Sem Correção;    

c .Fundoscopia;   

d .Tonometria;   

e .Biomicroscopia.   

 

 2. Para o sexo feminino:   

∙ Preventivo ginecológico  (para candidatas com idade a partir dos 25 (vinte e cinco) 

anos)   

∙ Ultrassonografia pélvica   

∙ ECG (para candidatas com idade a partir dos 40 (quarenta) anos)   

∙ Mamografia com laudo (para candidatas com idade a partir dos 50 (cinquenta) 

anos) 

 

3. Para o sexo masculino:   

∙ ECG (para candidatos com idade a partir dos 40 (quarenta) anos)   

∙ PSA (para candidatos com idade a partir dos 40 (quarenta) anos)   

 

4. Para os candidatos da área de Saúde (exames complementares):   

∙ anti-Hbs 

∙AgHbs   

∙ Anti-Hcv 

.Radiografia do tórax (PA e perfil) com laudo 
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5. Para docentes (exames complementares):   

∙ avaliação otorrinolaringológica com resultado de vídeo-laringoscopia 

 

6. Para os profissionais da área de Ciências dos Alimentos (exames complementares):   

∙ Parasitológico de fezes e Coprocultura 

 

Obs. Os exames solicitados serão aceitos se realizados com uma antecedência à Perícia: 

• 90 (noventa) dias: avaliação psicológica ou psiquiátrica, exames 

hematológicos/laboratoriais (com exceção de tipagem sanguínea e PSA), avaliação 

oftalmológica, eletrocardiograma, radiografia de tórax e avaliação 

otorrinolaringológica com resultado de vídeo-laringoscopia. 

• 01 (um) ano: mamografia, preventivo ginecológico e PSA. 

• Indeterminada: tipagem sanguínea 

  


