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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019 – ANEXO V 

EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 

  

LISTA DE EXAMES ADMISSIONAIS MÉDICOS PARA A POSSE 
 
Lista de exames médicos e vacinas que deverão ser comprovados na ocasião da perícia médica de que trata o 
item 9.4, alínea “g” do Edital. Os exames abaixo correrão às expensas do candidato.   
 
 
CARGO:  ARQUITETO  
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Urina Rotina/EAS 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
 
 
CARGO:  ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE – ENFERMAGEM 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE – FARMÁCIA 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019 – ANEXO V 

EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 

  

Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE – GESSO 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE – LABORATÓRIO 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019 – ANEXO V 

EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 

  

Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE – RADIOLOGIA 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
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CARGO:  ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE – SAÚDE BUCAL 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
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EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 

  

 
 
CARGO:  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
 
 
CARGO:  AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  BIBLIOTECÁRIO 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
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EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 

  

Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
 
CARGO:  CUIDADOR SOCIAL 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ESPECIALISTA EM SAÚDE MUNICIPAL - BIÓLOGO 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019 – ANEXO V 

EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 

  

Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ESPECIALISTA EM SAÚDE MUNICIPAL – ENFERMAGEM 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ESPECIALISTA EM SAÚDE MUNICIPAL – FARMÁCIA 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019 – ANEXO V 

EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 

  

Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ESPECIALISTA EM SAÚDE MUNICIPAL – FISIOTERAPIA 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ESPECIALISTA EM SAÚDE MUNICIPAL – NUTRIÇÃO 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
Parasitológico de fezes 
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ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ESPECIALISTA EM SAÚDE MUNICIPAL – ODONTOLOGIA 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ESPECIALISTA EM SAÚDE MUNICIPAL – PSICOLOGIA 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
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Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  ESPECIALISTA EM SAÚDE MUNICIPAL – VETERINÁRIA 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  FISCAL DE OBRAS 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
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Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
 
 
 
CARGO:  FISCAL DE POSTURAS 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
 
 
CARGO:  FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
Parasitológico de fezes 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  FISCAL DE TRIBUTOS 
Hemograma completo 
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Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
 
 
CARGO:  FISCAL SANITÁRIO 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
Parasitológico de fezes 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  MÉDICO 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019 – ANEXO V 

EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 

  

HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  MÉDICO PSF 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
CARGO:  TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Hemograma completo 
Glicemia de Jejum 
Uréia 
Creatinina 
Gama GT 
TGO 
TGP 
Sorologia para LUES (VDRL) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2019 – ANEXO V 

EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 

  

Sorologia para Doença de Chagas (IGM e IGG) 
Anti-HBS 
HBSAG 
Anti-HCV 
Urina Rotina/EAS 
ECG com laudo 
Radiografia de tórax com laudo 
Eletroencefalograma com laudo 
Cartão Vacinal atualizado 
 
Observações: 
- Levar cartões de vacina com cópia legível no dia do exame admissional 
- Recomenda-se atualizar o estado vacinal da seguinte forma: 

 Difteria e tétano: vacinar caso não tenha vacinado nos últimos dez anos; 

 Hepatite B: vacinar caso não tenha realizado esquema completo de três doses no ano passado; 

 Tríplice Viral: vacinar caso não tenha vacinado sarampo/caxumba/rubéola no ano passado; 

 Febre amarela: vacinar caso não tenha vacinado no ano passado. 
 
 
 


