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ANEXO IV- MODELO DE ATESTADO MÉDICO 

 

 

TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE 

 

 

ATESTADO 

 

 

Atesto, para os devidos fins, que o(a) 

Sr.(a)___________________________________________________________________________, RG n.º ____________________, 

UF _____, encontra-se APTO para realizar atividades de esforços físicos, podendo participar dos Testes de Aptidão Física para o 

Concurso Público da Secretaria de Estado da Polícia Civil do Estado do Acre. 

 

 

____________________________________ 

Local e data 

(máximo de 30 dias de antecedência à data da prova). 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Profissional 

Carimbo/CRM 

 

 

ANEXO V – LAUDO MÉDICO 

 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

 

I - IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________  

RG: ______________________ 

Data de Nascimento: _________ Sexo: _____ Naturalidade: ___________  

Estado Civil:_____________ Profissões anteriores:_______________________________________ 

Filiação:_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________nº________Bairro:______________________

_Cidade ____________________________ UF_______________ CEP: _____________________Fone: ___________________ 

II - QUESTIONÁRIO 

1. Teve ou tem, alguma doença? ( ) sim ( ) não. Se positivo, 

especificar:___________________________________________________________________________________; 

a. Já esteve internado? ( ) sim ( ) não. Se positivo, especificar; onde, (clinica ou hospital): 

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________; 

b. Fez ou faz algum tipo de tratamento? ( ) sim ( ) não. Se positivo, especificar: 

_______________________________________________________________________; 

2. Usou ou usa algum medicamento regularmente? ( ) sim ( ) não. Se positivo, especificar: 

_______________________________________________________________________; 

3. Sofreu ou sofre algum problema de audição ou visão? ( ) sim ( ) não. Se positivo, especificar 

_______________________________________________________________________; 

4. Já foi submetido a alguma cirurgia? ( ) sim ( ) não. Se positivo, 

especificar:______________________________________________________________; 

5. Já foi submetido à cirurgia oftalmológica? ( ) sim ( ) não. Se  

positivo,especificar:_______________________________________________________; 

6. Tem dor no estômago? ( ) sim ( ) não. Gastrite, ( ) sim ( ) não. Úlcera, ( ) sim ( ) não. 

7. Já fez outro tipo de tratamento oftalmológico? ( ) sim ( ) não. Se positivo, especificar: 

______________________________________________________________________; 

8. Sofreu ou sofre problema alérgico, asma, bronquite? ( ) sim ( ) não. Se positivo, especificar: 

_______________________________________________________________________; 

9. Teve ou tem zumbidos, tonteira? ( ) sim ( ) não. Se positivo, especificar 

_______________________________________________________________________; 

10. Usou arma de fogo ou trabalhou ou esteve exposto a ambiente com alto nível de ruído? 

 ( ) sim ( ) não. Se positivo, especificar: 

_______________________________________________________________________; 

11. Sofreu ou sofre problemas neurológicos, psiquiátricos, convulsões ou desmaios? ( ) sim ( ) não. Se positivo, especificar:  

_________________________________________________________ 

12. Já teve internado em alguma clinica psiquiátrica? ( ) sim ( ) não. Se positivo, 

especificar:______________________________________________________________; 
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13. Teve ou tem algum vício? (álcool, drogas, tabaco, outros). ( ) sim ( ) não. Se positivo, 

especificar:______________________________________________________________; 

14. Já foi candidato a inclusão na SEPC em ocasião anterior? ( ) sim ( ) não. 

Se positivo, quando e onde foi eliminado em qual 

exame?_____________________________________________________________________________________________________

_______; 

15. Já trabalhou anteriormente na SEPC? ( ) sim ( ) não. Se positivo, quando onde e por que saiu? 

_______________________________________________________________________; 

16. Existe alguma doença na família? ( ) sim ( ) não. Se positivo, especificar: 

_______________________________________________________________________; 

17. Existe caso de alcoolismo na sua família? ( ) sim ( ) não. Qual o grau de parentesco, especificar: 

_______________________________________________________________________. 

 

Declaro que as informações por mim prestadas são verdadeiras, responsabilizando-me pelas consequências legais por declarações 

falsas ou omissões de dados que dizem respeito às perguntas acima. 

 

__________________________________ 

Local e data 

 

____________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

OBS.: O candidato deverá assinar todas as vias do questionário. 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

 

Eu, _____________________, inscrito no CPF sob o nº _____________________, residente e domiciliado na Rua ____________, nº 

__, bairro ________________, CEP:____________, Cidade: __________ - UF ___________, declaro que, em função de minha 

condição financeira, não tenho condições de arcar com o pagamento da taxa de inscrição para o Concurso Público da Secretaria de 

Estado da Polícia Civil do Acre, sob pena de implicar em prejuízo próprio e de minha família, nos termos do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição da República.  

  
                         
 
LOCAL, DATA. 
 
 
__________________________ 
Assinatura 
 

 


