
  PROCESSO SELETIVO 2016 
                    CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

 
 
INSTRUÇÕES PARA PERÍCIA MÉDICA 
 
Conforme o item 5 do Edital do Processo Seletivo 2016 Centro 
Pedagógico – para candidatos portadores de deficiência. 
 
 
5.1. Os candidatos sorteados, assim como os candidatos da Lista de Excedentes, 

deverão, obrigatoriamente, comparecer ao exame médico que será realizado no 
dia 29 de janeiro de 2016, das 14h às 17h, na sede da Copeve/UFMG – Avenida 
Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - Unidade Administrativa III, 2o andar, 
Campus Pampulha da UFMG - Belo Horizonte/MG, munidos de laudo médico que 
ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência (conforme item 1.6, deste Edital), 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10), bem como provável causa da deficiência. 

 
5.2. Observando o laudo médico apresentado e as informações prestadas pelos pais 

do candidato, ou responsáveis legais, o médico emitirá parecer conclusivo sobre a 
sua qualificação, ou não, como portador de deficiência.  

 
5.3. Caso o candidato não compareça no dia e horário acima descrito, para exame 

médico, o candidato será automaticamente considerado desistente e perderá o 
direto à vaga. 

 
5.4. Caso o candidato não seja qualificado pelo médico como portador de deficiência, 

perderá o direito à vaga. 
 
5.5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 

passíveis de correção. 
 
5.6. Caso tenha qualquer discordância quanto ao resultado da perícia médica, os pais 

do candidato ou responsáveis legais deverão protocolar, diretamente na 
Copeve/UFMG, recurso devidamente assinado, instruído e fundamentado, por 
escrito – em letra de forma ou digitado –, até o dia 3 de fevereiro de 2016.  
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