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ANEXO II – LAUDO MÉDICO 

Todos os dados solicitados no laudo deverão ser rigorosamente preenchidos. O não atendimento às solicitações 

poderá implicar em prejuízos ao candidato. Consulte o subitem 2.15 do Edital. 

O(a) candidato(a) ______________________________________________________________________, 

inscrição n.º ________________, portador(a) do documento de identificação n.º ____________________, 

CPF n.º ____________________, telefone(s) _____________________________, concorrendo ao Processo 

Seletivo 2015 para preenchimento de vagas do curso de Letras: Libras destinadas a candidatos surdos, foi 

submetido(a) nesta data a exame clínico sendo identificada a existência de deficiência auditiva de conformidade 

com o Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações posteriores: 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma, nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.  

I – CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10): ______________________ 

II – DESCRIÇÃO DETALHADA DA DEFICIÊNCIA (o médico deverá descrever a espécie e o grau ou o nível da 

deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código correspondente da CID): 

 

caso necessário, utilize o verso 

 

____________________ , ____/____/______  
Local                                        Data 

__________________________________________ 

Assinatura, carimbo e CRM do(a) médico(a) 

O laudo médico deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado até 6 (seis) 

meses anteriores ao último dia das inscrições, acompanhado do relatório do otorrinolaringologista informando se 

a perda auditiva do candidato é passível de alguma melhora com uso de prótese. 

O laudo médico deverá ser entregue ou enviado (por encomenda expressa, tipo Sedex) até o dia 23 de janeiro de 

2015, para o Centro de Seleção/UFG, situado à Rua 226, s/n, Qd. 71, Setor Universitário, CEP 74610-130, 

Goiânia-GO, no horário das 8 às 18 horas, exceto sábados, domingos e feriados. 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 


