
 

 

 

 Todos (as) os (as) candidatos (as) deverão comparecer à Coordenadoria de Perícia Médica - Copem, 

localizada à Av. Oliveira Paiva, 941, Cidade dos Funcionários, no dia e hora agendados, portando 

documento de identificação com foto e CPF, bem como todos os exames exigidos em edital e o 

Formulário de Antecedentes Clínico-Cirúrgicos devidamente preenchido e assinado. 

 É obrigatório o uso de máscaras, observando a forma correta de sua utilização. As mesmas não 

poderão ser retiradas durante toda a permanência do (a) candidato (a) na coordenadoria.  

 Atendendo às medidas de segurança para prevenção do novo coronavírus, não será realizada perícia 

fora do horário (e dia) agendado.  

 Candidatos (as) com sintomas gripais ou outros que se configurem como suspeita de Covid, ou que 

tenham testado positivo para a doença, NÃO DEVERÃO COMPARECER À PERÍCIA, bastando 

informar os motivos à Seduc para que seja reagendada a perícia, através do canal 

convocacaoconcurso3@seduc.ce.gov.br . Nestes casos, será agendada um novo dia/horário 

subsequente ao último dia de perícia agendado, o qual será divulgado no site da Seduc. 

 

PASSO A PASSO DA CHEGADA DO (A) CANDIDATO (A) À COPEM ATÉ O RECEBIMENTO DO RE-

SULTADO DE PERÍCIA: 

1. Conferência do nome, dia e horário na lista de agendamentos; 

2. Recebimento de uma ficha de ordenação da fila; 

3. Ao ser chamado pelo número, o (a) candidato (a) deverá realizar a entrega da documentação na 

recepção; 

4. Aguardar nas cadeiras do corredor dos consultórios até ser chamado (a) pelo nome; 

5. Atendimento no consultório com o (a) perito (a); 

6. Espera na Recepção para entrega do resultado. 

 

 

 

 

LISTA DE EXAMES  PARA PERÍCIA ADMISSIONAL DOS (AS) PROFESSORES (AS)  QUARTA 

CONVOCAÇÃO – Edital 004/2022 

06.04.2022 



 

RELAÇÃO DOS EXAMES A SEREM ENTREGUES NA COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA DO 

ESTADO - COPEM 

 

A realização dos exames a seguir discriminados ocorrerão às expensas dos (as) candidatos (as), para 

efeito da inspeção de saúde oficial, a que o (a) convocado (a) se submeterá na Coordenadoria de Perícia 

Médica do Estado - COPEM, situada em Fortaleza-Ceará, na Avenida Oliveira Paiva, nº 941 - Bloco C, 

Bairro Cidade dos Funcionários. Os (as) convocados (as) deverão comparecer na COPEM, no dia/horário 

agendado, de posse dos seguintes exames e formulário: 

a) Hemograma Completo com Plaquetas; 

b) Coagulograma completo com tempo de protrombina e tempo parcial de tromboplastina; 

c) Dosagens de Glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, AST, ALT; 

d) Sumário de Urina; 

e) Raio X de tórax em PA com laudo; 

f) Eletrocardiograma com laudo; 

g) Audiometria; 

h) Laudo de Sanidade Mental, com Certificação da Qualificação do Profissional, expedido por 

médico (a) Psiquiatra; 

i) Eletroencefalograma com laudo; 

j) Exame Oftalmológico (acuidade visual, tonometria, senso cromático, fundo de olho, 

biomicroscopia). 

k) Laringoscopia com laudo; 

l)  Os (as) candidatos (as) PcD, além dos exames acima, devem apresentar laudo médico de 

confirmação da deficiência emitido nos últimos doze meses (original ou cópia autenticada em 

cartório). 

m) Formulário de Antecedentes Clínico-Cirúrgicos devidamente preenchido e assinado (modelo na 

próxima página – IMPRIMIR EM UMA ÚNICA FOLHA – SOMENTE FRENTE). 

 

Além dos exames acima solicitados, outros exames (inclusive com pareceres especializados) poderão ser 

solicitados pelos peritos das admissões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


