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ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

COTAS L09, L10, L13 e L14 

 

Prezado(a) Candidato(a),  

 

Em consonância com que rege o edital 015/2018, o candidato que optou por participar 

nas cotas para pessoas com deficiência deverá comparecer a Comissão Multiprofissional para 

apresentar o laudo médico e exames (conforme anexo I).  

No dia 05 de julho de 2018 a PROGRAD irá divulgar através do Link: 

https://sisu.ufersa.edu.br/, a convocação dos candidatos para comparecer a Comissão 

Multiprofissional. 

Compete exclusivamente ao candidato se certificar de que cumpre os requisitos 

estabelecidos e de que dispõe da documentação de comprovação necessária, para concorrer 

às vagas reservadas as pessoas com deficiência. A não observância, pelo candidato, de 

qualquer das disposições definidas no edital SISU 015/2018 implicará a perda do direito à vaga 

reservada a pessoas com deficiência.  

 

Documentação exigida: 

Laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, que deverá ser assinado por um médico 

especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem 

como a provável causa da deficiência e as limitações impostas pela (s) deficiência (s). Deve 

ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico 

que forneceu o laudo.  

 

 Para os Candidatos com deficiência auditiva juntamente com o laudo médico deverá apresentar 

exame de Audiometria, realizado nos últimos doze meses, no qual conste o nome legível, 

carimbo, especialização, assinatura e número do conselho de classe do profissional que realizou 

o exame. A audiometria apenas será aceita se acompanhada de exame médico.  

 Para os Candidatos com deficiência Visual juntamente com o laudo médico deverá apresentar 

exame oftalmológico em que conste a acuidade visual com e sem correção e a medida do 

campo visual nos casos que forem pertinentes, realizado nos últimos doze meses, como 

também o nome legível, carimbo, especialização, assinatura e CRM ou RMS do profissional que 

realizou o exame.  

 Para os Candidatos com deficiência múltipla juntamente com o laudo médico deverá apresentar 

exame de Audiometria, e/ou Exame Oftalmológico, e/ ou Laudo de Funcionalidade de acordo as 

deficiências apresentadas e seguindo os critérios já indicados nas demais deficiências. 

 Para os Candidatos com transtorno do Espectro autista deve apresentar Laudo médico assinado por 

um médico especialista, contendo na descrição clínica as áreas e funções do desenvolvimento 

afetadas com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença (CID) e as limitações impostas pelo Transtorno do Espectro Autista. Deve ainda conter o 

nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico que forneceu o laudo.  
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