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ANEXO VI
MODELOS DE LAUDOS MÉDICOS

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

Atesto,
para
fins
de
participação
em
concurso
público,
que
o(a)
Senhor(a)_____________________________________________, portador(a) do documento
de identidade n.º ______________________, é considerado(a) pessoa com deficiência à luz do
Decreto 3298/99, por apresentar a(s) seguinte(s) condição(ões):
Deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de:
( ) paraplegia; ( ) paraparesia; ( ) monoplegia; ( ) monoparesia;
( ) tetraplegia; ( ) tetraparesia; ( ) triplegia; ( ) triparesia;
( ) hemiplegia; ( ) hemiparesia; ( ) ostomia;
( ) amputação ou ausência de membro; ( ) nanismo
( ) paralisia cerebral;
( ) membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas
e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
Caso a deficiência existente seja paralisia cerebral ou deformidade de membro(s), especificar e
descrever abaixo a(s) deformidade(s) apresentada(s) e qual(ais) a(s) função(ões) prejudicada(s):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________
A patologia que deu causa à deficiência foi ____________________________ codificada pelo
CID 10 pelo código ___________.

________________________, ____ de _________ de 20__

Assinatura e carimbo do Médico

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Atesto,
para
fins
de
participação
em
concurso
público,
que
o(a)
Senhor(a)_____________________________________________, portador(a) do documento
de identidade n.º ______________________, é considerado(a) pessoa com deficiência à luz do
Decreto 3298/99, por apresentar a(s) seguinte(s) condição(ões):
Deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (obrigatório
anexar o audiograma comprobatório)
A patologia que deu causa à deficiência foi ____________________________ codificada pelo
CID 10 pelo código ___________.

________________________, ____ de _________ de 20__

Assinatura e carimbo do Médico

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Atesto,
para
fins
de
participação
em
concurso
público,
que
o(a)
Senhor(a)_____________________________________________, portador(a) do documento
de identidade n.º ______________________, é considerado(a) pessoa com deficiência à luz do
Decreto 3298/99, por apresentar a(s) seguinte(s) deficiência(s) visual(ais):
( ) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica;
( ) baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica;
( ) somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 o; A soma
do campo visual do candidato é de ___ graus (obrigatório anexar a campimetria comprobatória);
( ) cegueira ou baixa visão unilateral conforme súmula 377 do STJ.
A patologia que deu causa à deficiência foi ____________________________ codificada pelo
CID 10 pelo código ___________.
A acuidade visual do candidato na escala decimal é:
___ no olho direito
___ no olho esquerdo.

________________________, ____ de _________ de 20__

Assinatura e carimbo do Médico

MODELO DE LAUDO MÉDICO E/OU PSICOLÓGICO PARA CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA MENTAL/INTELECTUAL
Atesto,
para
fins
de
participação
em
concurso
público,
que
o(a)
Senhor(a)_____________________________________________, portador(a) do documento
de identidade n.º ______________________, é considerado(a) pessoa com deficiência à luz do
Decreto 3.298/99 e da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, por
apresentar a(s) seguinte(s) condição(ões):
Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média e
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas: (assinalar as
áreas limitadas)
( ) comunicação; ( ) cuidado pessoal; ( ) habilidades sociais;
( ) utilização dos recursos da comunidade; ( ) saúde e segurança;
( ) habilidades acadêmicas; ( ) lazer; ( ) trabalho.
A deficiência manifestou-se antes dos dezoito anos? ( ) Sim

( ) Não

A patologia que deu causa à deficiência mental foi ____________________________, codificada
pelo CID 10 pelo código ___________.
( ) A inteligência do candidato, aferida pelo teste ____________, situa-se significativamente
abaixo dos parâmetros da normalidade, com Quociente de Inteligência firmado em __________,
a partir de avaliação psicológica.
( ) A inteligência do candidato, a partir de exame clínico, situa-se significativamente abaixo dos
parâmetros da normalidade, a partir de avaliação psicológica ou médica.

________________________, ____ de _________ de 20__

Assinatura e carimbo do Médico e/ou Psicólogo

MODELO DE LAUDO MÉDICO E/OU PSICOLÓGICO PARA CANDIDATOS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Atesto,
para
fins
de
participação
em
concurso
público,
que
o(a)
Senhor(a)_____________________________________________, portador(a) do documento
de identidade n.º ______________________, é considerado(a) pessoa com deficiência à luz do
Decreto 3.298/99, da Lei 12.764 e da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência
da ONU, por apresentar a(s) seguinte(s) condição(ões):
Transtorno do espectro autista, com limitações associadas a duas ou mais áreas de
habilidades adaptativas: (assinalar as áreas limitadas)
( ) comunicação; ( ) cuidado pessoal; ( ) habilidades sociais;
( ) utilização dos recursos da comunidade; ( ) saúde e segurança;
( ) habilidades acadêmicas; ( ) lazer; ( ) trabalho.

A patologia que deu causa à deficiência foi ____________________________, codificada pelo
CID 10 pelo código ___________.

________________________, ____ de _________ de 20__

Assinatura e carimbo do Médico e/ou Psicólogo

