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ANEXO IV − LAUDO MÉDICO 

O candidato deverá entregar o original do laudo médico até as 17 horas do dia 16 de outubro de 2009 para 
no  Centro de Seleção, situado à Rua 226, q. 71, s/n Setor Universitário, CEP. 74610-130, Goiânia–GO. O 
laudo poderá também ser enviado para o Centro de Seleção da UFG, via Sedex, sendo que somente serão 
considerados  aqueles  cuja  postagem  seja  efetuada  até  o  dia  16  de  outubro  de  2009.  Deverão  ser 
observadas as seguintes exigências:
a) no laudo, deverão constar o nome e o número do documento de identificação do candidato; da mesma 

forma, o nome e o número do registro do médico no Conselho Regional de Medicina (CRM), com a sua 
respectiva assinatura.

b) descrever (na página seguinte) a espécie e o grau ou nível da deficiência, bem como a sua provável 
causa,  com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID 10); 

c) o laudo médico deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado até seis 
meses anteriores ao último dia das inscrições; 

O(a) candidato(a)________________________________________________________________________, 

portador  do  documento  de  identificação  nº________________________________,  inscrição  n° 

___________________, concorrendo ao processo seletivo para o preenchimento de vagas disponíveis nos 

cursos de graduação oferecidos pela UFG, foi submetido(a), nesta data, a exame clínico, sendo identificada 

a existência de DEFICIÊNCIA AUDITIVA de conformidade com o Decreto nº 3.298, de 20/12/99 e suas 

alterações posteriores.

                            

____________________________________________________
Assinatura e carimbo do médico(a)

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: [1] perda bilateral, [2] parcial ou [3] total de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma, nas freqüências de  [   ] 500 Hz, [   ]1.000 Hz, [   ] 2.000 Hz e [   ] 3.000 Hz.

Descrição detalhada da deficiência conforme itens b  deste documento:

           (Se necessário utilize o verso.)

___________________________      _______/_____/2009.
Local                                              

________________________________________
Assinatura, carimbo e CRM do médico(a) 
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 ........................................................................................................................................................................

PROTOCOLO DO LAUDO MÉDICO 

NOME: ________________________________________________________________________________

RG Nº:______________________________ CPF Nº:___________________________________________ 

Inscrição nº:_________________________

Local: ____________________,____de____________2009. _____________________________________
Carimbo e assinatura do funcionário 
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