
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS-DGP

COORDENAÇÃO DE CONTRATO E ADMISSÃO DE PESSOAL-CCAP

RELAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO / CONTRATAÇÃO

PARA TODOS OS CANDIDATOS:

Validade de 1 mês

• Atestado de sanidade mental (emitido por psiquiatra)

Validade de 3 meses

• Hemograma completo
• Glicemia de jejum
• Creatinina
• Lipidograma Completo
• Transaminases (TGO e TGP)
• Gama GT
• VDRL
• Sumário de urina
• Pesquisa de sangue oculto nas fezes (acima de 50 anos de idade)
• ECG com laudo
• Teste ergométrico em esteira com laudo (a partir dos 40 anos de idade)
• Perecer cardiológico

Validade de 6 meses

• Exame oftalmológico com laudo emitido por oftalmologista (acima de 40 anos de 
idade)

Validade de 1 ano

• RX de tórax PA e Perfil (com laudo médico) - exceto para gestantes
• PSA total (para homens acima de 45 anos de idade)
• Citologia oncótica (para mulheres)
• Ultrassonografia mamária (para mulheres abaixo de 40 anos de idade)
• Mamografia (para mulheres acima de 40 anos de idade) – exceto para gestantes

PARA O CARGO DE DOCENTE (Acrescentar os seguintes exames):

Validade de 3 meses

• Avaliação Otorrinolaringoscópica
• Audiometria, Videolaringoscopia (incluindo CD com os dados do candidato)
• Parecer do otorrinolaringologista

*  A fim  de  uma  melhor  avaliação,  poderão  ser  solicitados  outros  exames  além  dos
constantes da lista acima, caso o médico avaliador ache necessário.



OBSERVAÇÕES:

1. Os exames serão realizados por conta do candidato e entregues ao médico no decorrer
do  atendimento  admissional,  mediante  agendamento realizado  no  Setor  Médico  do
SIASS, através dos telefones (82) 2126-6268;  é necessário levar,  no dia agendado, a
publicação no Diário Oficial da União da convocação (no caso de prof. substituto) ou da
nomeação (no caso de cargos efetivos);

2. Os candidatos aprovados dentro da reserva de vagas para  Pessoa com deficiência
deverão informar essa condição ao SIASS, no ato do agendamento, pois é necessária a
avaliação de uma junta médica;

3.  Após  avaliação  médica,  o  candidato  deverá  agendar  a  entrega  da  documentação
obrigatória na CCAP, através do telefone (82) 3194-1164.

ATENÇÃO
INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE A CADA NOVA NOMEAÇÃO/CONTRATAÇÃO
OS  EXAMES  PODERÃO  SER  ALTERADOS  PELO  SETOR  MÉDICO.  PORTANTO,
RESSALTAMOS QUE OS CANDIDATOS DEVERÃO SEMPRE CONSULTAR A ÚLTIMA
LISTA DE  EXAMES  NO  SITE  DO  IFAL,  CUJA ATUALIZAÇÃO  SERÁ  REALIZADA
PELA COORDENAÇÃO DE CONTRATO E ADMISSÃO DE PESSOAL, SEMPRE QUE
NECESSÁRIO.


