INFORMATIVO
CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II
Pertinente à Perícia Médica para o Concurso Público para Professor Educação Básica II,
orientamos aos candidatos que escolheram vaga nas sessões ocorridas nos dias 27 e 28 de
Janeiro/2014 conferir a Convocação para Perícia Médica, cuja publicação está prevista para
ocorrer no Diário Oficial em 12/02/2014.
Para visualizar a publicação da Convocação, os candidatos deverão:
- acessar a área “Executivo – Caderno 2”
- buscar a seção “Gestão Pública”
- procurar os tópicos “Unidade Central de Recursos Humanos” e “Departamento de
Perícias Médicas”.
Para realização da perícia médica, o candidato deverá comparecer no dia, hora e local
indicados na publicação, portando 2 fotografias 3x4 recentes (iguais), Documento de Identidade
com foto (original e xerox) e exames:
a) Exames laboratoriais: hemograma completo; glicemia de jejum; PSA prostático – para
homens acima de 40 anos de idade; TGOTGP- Gama GT; uréia e creatinina; urina tipo I e
urocultura se necessário;
b) ECG (eletrocardiograma), com Laudo;
c) Raio X de tórax, com Laudo;
d) Colposcopia e colpocitologia oncótica (mulheres acima de 25 anos ou com vida sexual
ativa) – validade 360 dias para mulheres até 50 anos e 180 dias para as acima de 50 anos;
e) Laudo Mamografia e Ultrassonografia de mama, se necessário – (mulheres a partir de 40
anos) – validade 360 dias para mulheres até 50 anos e 180 dias para as acima de 50 anos.
f) Exame de Laringoscopia indireta ou Vídeo Laringoscopia com foto;
g) Audiometria Vocal e Tonal; e
h) Declaração de Antecedentes de Saúde para Ingresso/Guia de Perícia Médica (GPM)
devidamente preenchida.
A Declaração de Antecedentes de Saúde para Ingresso está disponível para impressão no
sítio do DPME – http://www.dpme.sp.gov.br/gpm.html ou no Sistema GDAE, no link
http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet/, mediante cadastro.
Para impressão pelo Sistema GDAE, siga as instruções abaixo:
1 CADASTRO DE USUÁRIO – PRIMEIRO ACESSO
1.1 Acessar o endereço eletrônico http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet/

1.2 Clicar sobre o ícone “CGRH CONCURSOS – Primeiro Acesso”
1.3 Digitar o CPF no campo indicado e clicar em PESQUISAR.
1.4 Conferir o nome e completar os campos. Em seguida, clicar em VALIDAR.
1.5 No campo USUÁRIO constarão os dados para login. Criar SENHA no campo indicado e
confirmar senha. As informações serão encaminhadas para o email cadastrado. Após criar senha,
SALVAR .
1.6 Confirmação de cadastro: “Foi enviado para o email acima uma notificação com usuário e
senha cadastrados que deverão ser utilizados para acesso ao sistema.”
Após o cadastro, clique no botão VOLTAR para ter acesso ao sistema, utilizando o LOGIN e a
SENHA INFORMADA.
2 ACESSO AO SISTEMA – IMPRESSÃO DA GPM
2.1 Utilizando usuário e senha cadastrados, acessar o sistema no endereço eletrônico
http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet/. Clicar em ENTRAR.
2.2 No menu PERÍCIA MÉDICA, acessar o item IMPRESSÃO DA GUIA PARA PERÍCIA MÉDICA DE
INGRESSO
2.3 Clicar sobre o ícone em GERAR GPM
2.4 Responder o questionário. Clicar em SALVAR (para continuar o preenchimento
posteriormente) ou SALVAR / IMPRIMIR (para imprimir a GPM).
O Pop-Up deve estar habilitado, visto que a GPM preenchida abrirá em nova janela.
ATENÇÃO – O candidato somente será periciado mediante a apresentação de TODOS OS
EXAMES solicitados. Portanto, ressaltamos a importância de providenciar os exames solicitados
com a maior brevidade possível.
A Declaração de Antecedentes de Saúde para Ingresso ficará RETIDA no Posto/ Clínica
Médica para providências e os exames serão entregues ao candidato. Em hipótese alguma o
candidato deverá permanecer com a Declaração de Antecedentes de Saúde para Ingresso após
realização da perícia médica.
Atenciosamente
CEMOV/ DEAPE/ CGRH

