
 
 

 

CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 
 
INSTRUÇÕES PARA PERÍCIA E EXAME MÉDICO 

 
Conforme os itens 2.4.6. e 6.7 do Edital do Processo Seletivo 2018 do 
Colégio Técnico (COLTEC):  

 
2.4.6. O candidato que fizer opção por uma das Modalidades descritas nos itens 

2.4.4.a, 2.4.4.c, 2.4.4.e e 2.4.4.g, deverá, obrigatoriamente, se submeter à 
Perícia Médica no dia 9 de novembro de 2017, das 9h às 17h, na sede da 
Copeve/UFMG – Avenida Presidente Antônio Carlos, no 6.627, Pampulha 
– Unidade Administrativa III, 2o andar, Campus Pampulha da UFMG – 
Belo Horizonte/MG. 
a) Na data especificada para Perícia Médica, o candidato deverá 

apresentar laudo médico (modelo disponível na página eletrônica 
www.ufmg.br/copeve), 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 e as limitações impostas pela (s) deficiência (s). Deve ainda 
conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM ou 
RMS do médico que forneceu o laudo. 

b) A Perícia Médica, observando as informações prestadas pelo candidato, 
emitirá parecer conclusivo sobre a sua qualificação como candidato 
com deficiência nos termos do Decreto nº 5296/04, bem como sobre a 
necessidade de condições especiais para realização da prova. 

c) O candidato com deficiência poderá utilizar objetos específicos, durante 
a realização da prova, desde que autorizados previamente, quando da 
realização da perícia médica obrigatória. A Copeve não fornecerá 
material específico para o candidato.  

d) O resultado da perícia médica será informado ao candidato ao final do 
exame e, quando for o caso, o candidato ou seu representante legal, terá 
5 (cinco) dias úteis para recurso. Findo esse prazo, não serão aceitas 
quaisquer reclamações quanto ao resultado da perícia médica. 

e) O candidato que, embora se enquadre na situação acima especificada, 
não se submeter a perícia médica, na data acima citada, ou tiver sua 
solicitação indeferida, automaticamente, irá concorrer às vagas das 
modalidades subsequentes de acordo com a sequência de descrição das 
mesmas no item 2.4.4. 
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6.7. O candidato que tenha prótese metálica, marca-passo, faça uso de prótese 
auditiva, e aqueles com algum tipo de deficiência ou ainda que, por motivo grave 
de saúde, necessitar de condições especiais para a realização da prova, poderá 
solicitá-las conforme descrito nos subitens abaixo e somente poderá realizar essa 
prova em Belo Horizonte (MG). 

 
6.7.1. Para ter esse direito, o candidato deverá, obrigatoriamente, submeter-se a 

Exame Médico no dia 9 de novembro de 2017, das 9h às 17h, na sede da 
Copeve/UFMG – Avenida Presidente Antônio Carlos, no 6.627, Pampulha 
– Unidade Administrativa III, 2o andar, Campus Pampulha da UFMG – 
Belo Horizonte/MG.  

6.7.2. Apenas o candidato que reside fora de Belo Horizonte e região 
metropolitana e que não se candidatou à vaga de pessoa com deficiência, 
poderá enviar laudo médico por fax (31 3409-4180) ou pelos Correios, via 
SEDEX, para o endereço acima citado, até o dia 3 de novembro de 2017. 

6.7.3. O candidato que, embora se enquadre em uma das situações acima 
especificadas, não se submeter a esse Exame Médico, ou não enviar laudo 
médico, até a data acima citada, fará a prova nas mesmas condições dos 
demais candidatos inscritos e não poderá requerer condições especiais no 
momento de sua realização. 

6.7.4. O candidato com deficiência poderá utilizar objetos específicos, durante a 
realização da prova, desde que autorizados previamente, quando da 
realização do exame médico. A Copeve não fornecerá material específico 
para o candidato. 
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