
EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Nº 111/14- SENAC/GO - ANEXO IV  
LAUDO MÉDICO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA / REABILITADOS DO INSS 

 

Serão consideradas Pessoas com Deficiência aquelas que se enquadram nos termos da Lei nº8213 de 24/07/1991 e do Art 4º do Dec. nº 3.298, de 
20/12/1999, e suas alterações posteriores e demais legislações vigentes de Pessoa com Deficiência e Reabilitados do INSS. 
 

O candidato deverá entregar o original deste laudo, até às 10 horas do último dia de inscrição, do referido Edital de Recrutamento, conforme 
especificado no item 4.4.5 do Edital de Recrutamento e Seleção nº 111/2014. 
O(a)candidato(a)_____________________________________________  Documento de Identificação:______________  
CPF:_________________, Cargo:___________________ foi submetido (a) nesta data, a exame clínico sendo identificada a existência de DEFICIÊNCIA 
___________________, de conformidade com o Decreto nº 3.298, de 20/12/99 e suas alterações posteriores. 
a) DEFICIÊNCIA FÍSICA* 

*Exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.  

b) DEFICIÊNCIA AUDITIVA: perda bilateral, parcial ou 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.  

c) DEFICIÊNCIA VISUAL: 

 d) DEFICIÊNCIA MENTAL: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  

e) DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: a associação de duas ou mais deficiências. Código Internacional de Doenças (Cid 10) Da Patologia Em: _______________.  
Observação (ões): (Se necessário utilize o verso): __________________________________________________________________________________ 
_______________, ____/_____/_____ 

   Local / Data 
_________________________________________                          ____________________________________________  
          Assinatura, Carimbo e CRM do Médico                                                             Assinatura do(a) Candidato(a)  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS – SENAC/GO 
Este Formulário destina-se a Candidato com Deficiência, Recém Acidentado, Recém Operado e Candidata que estiver amamentando. 
Ilmo. Sr. Presidente da Comissão  
Eu, ______________________________________, CI nº. _____________, órgão expedidor ___________, candidato ao cargo _____________, 
CURSO:________________________, CPF nº. ________________ venho requerer de V. S.ª condições especiais para realizar a(s) prova(s) de 
____________________________________, conforme as informações prestadas a seguir.  
 

 • As condições especiais solicitadas serão concedidas mediante análise prévia do grau de necessidade, segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.  
• O candidato com deficiência, deverá entregar este formulário, devidamente preenchido, juntamente com cópia do Laudo Médico, até às 10 horas do 
último dia de inscrição, do referido Edital de Recrutamento e Seleção, encaminhado ao CEP Quirinópolis, sito à Via Leocádio Souza Reis, Qd. 24, Bairro 
Onício Rezende, Quirinópolis/GO, CEP: 75860-000, ou encaminhá-lo às suas expensas, via SEDEX para este endereço.  

 • O candidato que em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional para fazer as provas, deverá anexar a este requerimento, além da cópia do 
Laudo, justificativa acompanhada de parecer do especialista da área de sua deficiência. Para solicitar esta condição especial, utilizar os campos 
deste formulário reservados a outras condições especiais necessárias.  

 • O candidato que sofreu acidente ou foi operado recentemente, deverá entregar no endereço acima, até 48 horas antes da Prova Objetiva, este 
formulário devidamente preenchido e o respectivo Atestado Médico.  

 • A candidata que estiver amamentando, deverá anexar ao requerimento, cópia do Documento de Identificação do acompanhante e entregá-lo no mesmo 
endereço, até 48 horas antes da Prova Objetiva.  
PREENCHA CORRETAMENTE AS INFORMAÇÕES PARA QUE POSSAMOS ATENDÊ-LO EM SUA NECESSIDADE DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. 
Assinale o motivo do requerimento:       1 (  ) Pessoa com deficiência                    2 (  ) Amamentação                     3 (   ) Outros: __________________  
1. PESSOA COM DEFICIÊNCIA:  
1.1 VISUAL:        (    ) Total (cego)                (    ) Subnormal (parcial)  
Circule os recursos necessários para fazer a Prova:  
a) para cegos - Ledor, Máquina Perkins, reglete de mesa, punção, cubarítmo, sorobã, folhas brancas e limpas e mesa espaçosa;  
b) para visão subnormal - Ledor lupa manual, luminária ou abajur, papel para rascunho, caneta, pincel atômico, mapas e gráficos em relevo, máquina de 
datilografia comum e prova ampliada. Caso necessite de prova ampliada, indique o tamanho da fonte: (Observe os exemplos abaixo)  

(  )Tamanho 14           (  )Tamanho 16       (  )Tamanho 18        (   )Tamanho 20  

NOTA: A prova para os deficientes visuais totais será lida e registrada por um profissional capacitado. Para a maior segurança do candidato, todos os 
procedimentos adotados durante a realização da prova serão gravados, que serão ouvidas posteriormente, para conferir se o registro foi fiel ao que foi dito 
pelo candidato.  
Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias, inclusive tempo adicional: ______________________________________________ 
1.2 AUDITIVA:    (    )  Total                          (    )Parcial                                                 Faz uso de aparelho? Sim (    )   Não (    ) 
Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias, inclusive tempo adicional: ______________________________________________ 
1.3  FÍSICA  Parte do corpo:       (   ) Membro superior (braços/mãos)               (   ) Membro inferior (pernas/pés)           (   ) Outro: ____________________ 
Necessita de um fiscal para preencher o cartão-resposta?   Sim (    )    Não (     ) 
Utiliza algum aparelho para locomoção?   (    ) Sim             (    ) Não                   (    )Qual ? ___________________________________________________  
Necessita de algum móvel especial para fazer as provas?  Sim (    )  Não (    ) 
Circule o(s) objeto(s) necessário(s) para fazer a prova: cama, poltrona, mesa espaçosa,  cadeira confortável,  máquina de datilografia comum.  
Registre, se for o caso, outras condições necessárias, inclusive tempo adicional: ______________________________________________________  
2 – AMAMENTAÇÃO:  Nome Completo do Acompanhante do Bebê: ____________________________, CI __________________ Órgão Expedidor ____   
3- OUTROS: Candidato com outro tipo de deficiência ou temporariamente com problemas graves de saúde (acidentado, operado e outros), registre, 
a seguir, o tipo/doença e as condições necessárias: __________________________________________________________________________ 
4- PROVA DE CAPACIDADE FISICA E PROVA PRÁTICA  
4.1 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Tempo adicional : ________________    Prova de Capacidade física:___________________     Prova Prática :________________________ 
Registre, se for o caso, outras condições necessárias: _____________________________________________________________________________  
OBSERVAÇÃO: O ORIGINAL DESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO DIA DA PROVA OBJETIVA. 

 1. Paraplegia   4. Monoparesia   7. Triplegia   10. Hemiparesia  13. Membros com Deformidade Congênita ou Adquirida  

 2. Paraparesia   5. Tetraplegia   8. Triparesia   11. Amputação/ Ausência Membro   14. Ostomias  

 3. Monoplegia   6. Tetraparesia  9. Hemiplegia   12. Paralisia Cerebral   15. Nanismo  

 1. Cegueira - acuidade visual igual ou menor que 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica. 

 2. Baixa visão - acuidade visual entre 0,3 (20/66) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica. 

 3. Campo visual - em ambos os olhos forem iguais ou menores que 60°. 

 4. A ocorrência simultânea de quaisquer das situações anteriores. 

 1. Comunicação   3. Habilidades Sociais  5. Saúde e Segurança  7. Lazer 

 2. Cuidado Pessoal   4. Utilização dos Recursos da Comunidade  6. Habilidades Acadêmicas  8. Trabalho 


