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O Exame Pré-admissional da UFRJ 
 

O exame pré-admissional, realizado pela Divisão de Saúde do Trabalhador (DVST) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) após solicitação da Divisão de Recursos Humanos (DVRH) da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), é obrigatório e se 
compõe de cinco etapas:  
Triagem - conferência dos dados do(a) candidato(a) e da relação de exames complementares solicitada.  
Preparo - aferição dos sinais vitais, peso e altura.  
Exame médico - avaliação clínica e análise dos exames complementares.  
Exame odontológico - avaliação da saúde oral.  
Entrevista com o serviço social - informações sobre normas e rotinas da DVST.  
O exame pré-admissional será - sempre que possível - realizado em dia único, mas se necessário outro dia será agendado, 
para a finalização de todas as etapas previstas no exame.  
 
Exames Complementares  
Só serão considerados aptos os candidatos que apresentarem exames clínicos e complementares dentro dos limites de 
normalidade (inciso VI do artigo 5º da lei 8112 de 11/12/1990).  
Os resultados das avaliações clínico-laboratorial e odontológica serão informados aos candidatos durante as respectivas 
consultas.  
A critério clínico e para melhor avaliação da aptidão do(a) candidato(a), outros exames complementares e/ou pareceres 
especializados poderão ser solicitados. Nesse caso, o resultado do exame pré-admissional só será emitido após a análise 
das referidas solicitações.  
Os candidatos que comparecerem à consulta sem os referidos exames serão reagendados conforme a disponibilidade da 
DVST. 
 
Agendamento  
Os candidatos deverão comparecer na DVST, de posse dos resultados dos exames complementares e da Carteira de 
Vacinação de Adultos, para fazer seu exame pré-admissional obedecendo ao agendamento (data e hora) estabelecido no 
quadro “Convocação”, divulgado no site da PR-4 Concursos. 
 
Laudo do Exame  
O laudo do exame pré-admissional será emitido pela Junta Médica Oficial da UFRJ e encaminhado à DVRH / PR-4 em até 3 
dias úteis após o último agendamento do(a) candidato(a).  
 
 

EXAMES COMPLEMENTARES 
Sexo feminino: 
Hemograma com contagem de plaquetas, Glicose, Colesterol total e frações, Creatinina, Uréia, Triglicerídeos, VDRL, 
Elementos Anormais e Sedimentoscopia (EAS), Exame Parasitológico de Fezes (EPF), Exame Oftalmológico completo 
(pupilas, tensão ocular, motricidade ocular, biomicroscopia, refração, acuidade visual e fundo de olho) e colpocitológico 
(exame preventivo) para todas as candidatas. 
Mamografia de Alta Resolução e Eletrocardiograma em repouso para as candidatas com mais de 40 anos. 
 
Sexo masculino: 
Hemograma com contagem de plaquetas, Glicose, Colesterol total e frações, Creatinina, Uréia, Triglicerídeos, VDRL, 
Elementos Anormais e Sedimentoscopia (EAS), Exame Parasitológico de Fezes (EPF) e Exame Oftalmológico completo 
(pupilas, tensão ocular, motricidade ocular, biomicroscopia, refração, acuidade visual e fundo de olho) para todos os 
candidatos. 
PSA e Eletrocardiograma em repouso para os candidatos com mais de 40 anos. 
Nota: 
- Os exames complementares apresentados deverão ser os originais e não serão devolvidos. A validade dos exames é de 
90 dias, exceto a Mamografia de Alta Resolução, o Eletrocardiograma em repouso, o Exame Oftalmológico e o 
Colpocitológico cujas validades são de 12 meses. 


