ANEXO IX
LAUDO MÉDICO
(nos termos do Art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999)
1 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome:_________________________________________________________________________
Curso:_________________________________________________________________________
Turno: ________________________________________________________________________
Campus:_______________________________________________________________________
Sexo: (

)Masculino;

( )Feminino;

Nascimento: ____/____/________

CPF _______________________________
Iden dade: _____________________

Órgão Emissor:_________________

UF: _____

Nome da mãe:___________________________________________________________________
Nome do pai:____________________________________________________________________
2 - LAUDO MÉDICO (Restrito ao Médico)
Atesto, para a ﬁnalidade de permanência em vaga reservada para pessoas com deﬁciência nos
Processos Sele vos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, previstas na Lei Federal
12711/2012, alterada pela Lei Federal 13409/2016, que o requerente possui a deﬁciência abaixo
assinalada:
Tipo de Deﬁciência:
( ) Audi va
( ) Visual
( ) Física
( ) Intelectual
( ) Deﬁciência Múl pla
( ) Transtorno Espectro Au sta

Grau:
( ) Leve
( ) Moderada
( ) Grave

Código Internacional de Doenças – CID-10: (Preencher com tantos códigos quantos sejam necessários):

Descrição Clínica Detalhada da Deﬁciência:

Provável Causa da Deﬁciência (quando for o caso):

Áreas e/ou Funções Afetadas e Limitações (quando for o caso):

Apresentar, juntamente com este laudo, os seguintes exames para comprovação da deﬁciência:
- Deﬁciência Audi va: exame de audiometria;
- Deﬁciência Visual: exame o almológico;
- Deﬁciência Física: exames de imagem ou outros que comprovem a deﬁciência;
- Deﬁciência Intelectual: relatório psicopedagógico ou psicológico;
- Deﬁciências Múl plas: exames que comprovem as deﬁciências, conforme o comprome mento.

_____________________________________, ____/______/________.
Local

Data

Nome do médico: ________________________________________________________________
Especialidade: __________________________________________________________________

Assinatura

Carimbo e Registro CRM

Documento assinado eletronicamente por Heloisa Laura Queiroz Goncalves da
Costa, Pró-Reitor(a), Subs tuto(a), em 20/08/2019, às 14:30, conforme horário
oﬁcial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
1438225 e o código CRC 7CE98294.
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