
EXAMES ADMISSIONAIS 

 
Informamos abaixo a Relação de Exames Admissionais necessários para o 

ingresso nos cargos da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal 

 

 Hemograma completo 
 Tipagem sanguínea e fator rh 
 Creatinina 
 Glicemia de jejum 
 Uréia 
 TGO 
 TGP 
 GGT 
 Sorologia para chagas 
 Sorologia para sífilis (VDRL) 
 Sorologia para hepatite B  (HBSAG) anti HBS e C (anti-HVC) 
 Parasitológico de fezes 
 EAS 
 ECG com laudo 

 Atestado de saúde mental - assinado e carimbado por médico psiquiatra 
 Atestado de saúde física - assinado e carimbado por médico 
 Acuidade visual com e sem correção – assinada e carimbado por médico 
oftalmologista. 
 Parecer ortopédico - assinado e carimbado por médico ortopedista 
 Cartão de vacinação atualizado com cópia 
 SOMENTE PARA MULHERES ACIMA DE 40 ANOS: Citologia oncótica 
(papanicolau) 
 SOMENTE PARA HOMENS ACIMA DE 45 ANOS: PSA 

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE AGENDAMENTO DA AVALIAÇÃO MÉDICA 
 Os exames deverão conter assinatura, carimbo e CRM médico. É permitida a 

assinatura eletrônica para os resultados de exames laboratoriais. 

 A avaliação médica deverá ser agendada previamente, pelo candidato, na Gerência 

de Promoção à Saúde do Servidor - GPSS, por meio do e-mail 

gpss.adm@economia.df.gov.br, anexando obrigatoriamente formulário devidamente 

preenchido. 

 O AGENDAMENTO DA AVALIAÇÃO MÉDICA É FEITO EXCLUSIVAMENTE 

POR E-MAIL 

 A GERÊNCIA DE PESSOAL ATIVO NÃO É ENCARREGADA DE REALIZAR O 

AGENDAMENTO PARA OS CANDIDATOS 

 Quando o candidato comparecer para o exame admissional, além dos exames 

complementares listados acima, deverá levar cópia da página do DODF em que foi 

publicada a sua nomeação. 

 

Somente deverá ser agendada a avaliação médica quando estiver com todos os 

mailto:gpss.adm@economia.df.gov.br


exames. 

Os exames listados deverão estar com validade máxima de 90 dias. 

ATENÇÃO: O APTO MÉDICO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DEVERÁ SER 

ENTREGUE SOMENTE NO ATO DA POSSE 

 
 


