TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Diretoria de Gestão de Pessoas

RELAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E COMPLEMENTARES PARA AVALIAÇÃO
MÉDICA

1. PARA TODOS OS CARGOS:
1. Hemograma completo;
2. Grupo sanguíneo e fator RH;
3. Glicemia de jejum;
4. Creatinina sérica;
5. Triglicerídeos;
6. Colesterol total e fracionado;
7. Urina rotina;
8. Eletrocardiograma, com laudo;
9. Raio X de tórax ( PA e perfil), com laudo;
10. Atestado emitido por médico psiquiatra, certificando aptidão mental para o cargo.
OBS.: É necessário que conste a especialidade do médico (Psiquiatria) ou o
registro do título de especialista no CRM.

2. PARA OS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE
1. Exames descritos no item 1;
2. Anti-HBS.
São cargos da área da Saúde:
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidades:
- Enfermagem;
- Fisioterapia;
- Medicina
- Medicina (Cardiologia);
- Medicina (do Trabalho);
- Medicina (Psiquiatria);
- Odontologia;
- Odontologia (Endodontia);
- Odontologia (Pediatria);
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- Odontologia (Prótese);
Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Enfermagem

3. PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Exames descritos no item 1;
2. Quando convocado para avaliação médica, segundo o disposto no item 9, do Capítulo
V, do Edital de Concurso Público nº 01/2015, deste Tribunal, apresentação de Laudo
Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses
anteriores à avaliação médica, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença –
CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do
CRM do médico responsável por sua emissão, bem como apresentar os exames
necessários para comprovação da deficiência declarada.

OBS.: A data dos exames laboratoriais e complementares, bem como do atestado de
aptidão mental, emitido por médico psiquiatra, deve ser inferior a 60 (sessenta) dias.
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complementares e atestado de aptidão mental, deverá ser agendada, para atendimento
em data anterior àquela prevista para posse, em um dos seguintes endereços:
- Rua dos Goitacases, 1.475 – 5º andar – Barro Preto – Telefone: (31) 3238-7886 (a partir
de 07/01/2016);
- Av. Getúlio Vargas, 265 – 2º andar – Funcionários – Telefone: (31) 3228-7371;
- Av. Augusto de Lima, 1.234 – 2º andar – Barro Preto – Telefone: (31) 3330-7658.

