CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA
Convocamos os candidatos aprovados nos concursos: Vestibular e SIS da UEA –
Universidade do Estado do Amazonas, inscritos nos Grupo 9 (Vestibular) e Grupo G
(SIS) para realização da Perícia Médica.
1 – A Perícia Médica será realizada na Clínica NorClin, situada Av. Jornalista Umberto
Calderaro Filho, 455, Adrianopólis – Cristal Tower, salas 302 e 303 – Manaus AM (ao
lado do Shopping Manauara).
2 – Os candidatos deverão comparecer ao local com 1 hora de antecedência, com os
seguintes documentos:
 - Documento de Identidade Original
 - Laudo Médico (original ou cópia autenticada em cartório) expedido nos
últimos 12 meses; que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID), conforme especificado no Decreto n° 3.298/1999, e suas
alterações, bem como à provável causa da deficiência, e, se for o caso, de
exames complementares específicos que comprovem a deficiência física.
3 – O laudo médico será retido por ocasião da realização da perícia médica.
4 – Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do
laudo médico, exame audiométrico (audiometria) (original ou cópia autenticada em
cartório), realizado nos últimos 12 meses.
5 – Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações
expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da
medida do campo visual em ambos os olhos.
6 – O candidato que, por ocasião da perícia médica, não apresentar laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório) ou que apresentar laudo que não tenha sido
emitido nos últimos 12 meses ou deixar de cumprir as exigências do edital, bem como o

que não for considerado pessoa com deficiência na perícia médica ou, ainda, não
comparecer a perícia; será eliminado do concurso.
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Nome
Maria Clara Rojas Cabral
Aleksand Soares Pereira
Sergio Henrique Queiroz de Moraes
Caio Felipe Peixoto Lopes
Heloisa Rocha Martins
Mariana Regina Costa Lopes
Richard Roney Pinto Vieira

Horário de Apresentação
15:00
15:00
15:00
15:00
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16:00

