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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE PCD DOS 

CANDIDATO DE RESERVA DE VAGAS (COTAS) 

 
a) Cópia simples e legível, frente e verso, do documento de identificação do 

candidato; 

b) Apresentação, para banca de validação, dos documento(s) relativo(s) a 

deficiência conforme abaixo: 

 

Para Candidatos com Deficiência Física (artigo 4, inciso I do Decreto nº 

3298/99) 

I. Laudo médico, dos últimos 12 meses, que deverá ser assinado por um 

médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da 

deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, 

especialização e CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado; 

II. Atestado de Funcionalidade, dos últimos 12 meses, devendo conter o nome 

legível, carimbo, especialização, assinatura e número do conselho de classe 

do profissional da área da saúde que forneceu o atestado.  

Para Candidatos com Deficiência Auditiva (artigo 4, inciso II do Decreto nº 

3298/99):  

        I. Laudo médico, dos últimos 12 meses, que deverá ser assinado por um 

médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da perda 

auditiva, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. 

Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM 

ou RMS do médico que forneceu o atestado.  

II.  Exame de Audiometria, realizado nos últimos doze meses, no qual conste 

o nome legível, carimbo, especialização, assinatura e número do conselho de 
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classe do profissional que realizou o exame. A audiometria apenas será aceita 

se acompanhada de exame médico.  

 Para Candidatos com Deficiência Visual (artigo 4, inciso III do Decreto nº 

3298/99) 

I. Laudo médico, dos últimos 12 meses, que deverá ser assinado por um 

médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. 

Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM 

ou RMS do médico que forneceu o atestado.  

II. Exame Oftalmológico, dos últimos 12 meses, em que conste a acuidade 

visual e a medida do campo visual nos casos que forem pertinentes, realizado 

nos últimos doze meses, como também o nome legível, carimbo, 

especialização, assinatura e CRM ou RMS do profissional que realizou o 

exame.  

Para Candidatos com Deficiência Mental (artigo 4, inciso IV do Decreto nº  

3298/99) 

I. Laudo médico, dos últimos 12 meses, que deverá ser assinado por um 

médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência 

e as áreas e funções do desenvolvimento afetadas, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem 

como a provável causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, 

carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico que forneceu 

o atestado.  

Para Candidatos com Deficiência Múltipla (artigo 4, inciso V do Decreto nº 

3298/99)  

I. Laudos médicos, dos últimos 12 meses, que deverão ser assinados por 

médicos especialistas, contendo na descrição clínica o tipo e grau das 

deficiências e as áreas e funções do desenvolvimento afetadas com expressa 
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referência aos códigos correspondente da Classificação Internacional de 

Doença (CID), bem como as prováveis causas das deficiências. Deve ainda 

conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS 

dos médicos que forneceram os atestados. 

II. Exame de Audiometria, e/ou Exame Oftalmológico, e/ ou Atestado de 

Funcionalidade, dos últimos 12 meses, de acordo as deficiências apresentadas e 

seguindo os critérios já indicados nas demais deficiências. 
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