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Instruções para os exames médicos MEDICOS E COMPLEMENTARES em UMUARAMA
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EXAME DA SEED

•

Os exames só serão realizados mediante apresentação de documentos de identificação com foto.

•

Imprimir e preencher frente e verso integralmente o “QUESTIONARIO MEDICO DO
CANDIDATO” que se encontra disponibilizado no site e assinar. Não deixar nenhum campo em
branco.

•

Imprimir a ficha chamada “ATESTADO MEDICO” e preencher o cabeçalho.

•

O questionário médico (todos os campos) e o atestado médico (cabeçalho) deverão ser entregues
ao médico no momento do exame clínico. Os documentos não devem ter rasura.

•

Candidatos em tratamento (psiquiátrico, cardiológico, etc) ou que possuam hipertensão arterial
(em tratamento), diabetes, varizes, problemas de audição, ou que tenham realizado alguma
cirurgia recentemente, entregar ao médico examinador, um laudo, parecer ou avaliação da sua
patologia ou da sua cirurgia, informando seu estado de saúde atual.

•

SEGUIR AS INSTRUCOES ABAIXO – LEIA COM ATENCAO - ATENÇÃO ÀS DATAS.

SEGUIR OS PROCEDIMENTOS ABAIXO PARA A REALIZACAO DOS EXAMES
COLETA DE SANGUE – HEMOGRAMA, GLICEMIA, TRIGLICERIDEOS, COLESTEROL – Jejum de 12 horas
Não ingerir bebida alcoólica e alimentos gordurosos no dia anterior à coleta
ACUIDADE VISUAL – se utilizar óculos ou lente, levar no dia da consulta
RAIO X TORAX PA -(grávida ou em suspeita de gravidez não pode fazer o exame de RX (trazer comprovação
médica)
AUDIOMETRIA:
EXAME CLINICO:
Local: CENTRO EMPRESARIAL ITALIA
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco 3806 – sala 1401
FONE: (44) 3056-2624
DAS 8:00 ÀS 11:30 E DAS 14:00 ÀS 17:00.
COMPARECER SOMENTE NA DATA ABAIXO CORRESPONDENTE A SEU NUCLEO/LETRA, PARA RETIRAR
A DATA DO SEU AGENDAMENTO.
NÃO SERÃO REALIZADOS EXAMES NESSE DIA.
CIANORTE: comparecer no dia 07/11 - LETRA A a J
comparecer no dia 08/11 - LETRA K a Z
GOIOERE: comparecer no dia 09/11
UMUARAMA: comparecer no dia 10/11

Qualquer dúvida entrar em contato com o INSAT: (41) 3218-4404 / (41) 3218-4405

