
Laudo Médico Pericial
da Capacidade Laborativa

01 - Nome do servidor

03 - Cargo

04 - Órgão de exercício / telefone

05 - Informações complementares (para licença por motivo de doença em familiar)

Grau de parentesco:

Nome do familiar:

06 - Em             /            /

Assinatura da chefia

07 - PARECER DA CPST

O servidor deve ser afastado por          dias, de             /            /                  a                /           /

O servidor deve continuar em exercício.

O servidor deve ser aposentado por invalidez.

O servidor deve ser reavaliado em            /            /                 .  

O servidor deve reassumir em            /            /                 .  

Lei 8.112/90 - artigos:

83

83/82

202

202/82

207 (120 dias)

207  §  2º (120 dias)

207  §  3º (30 dias)

207  §  3º /82 (120 dias)

207  §  4º (30 dias)

210 (90 ou 30 dias) 211 212 outros

Em              /            /    

Assinatura e carimbo do médico

PARECER DA JUNTA MÉDICA

Presidente da Junta Membro Membro

Encaminhe-se à Unidade

Em              /            /    

Diretor da CPST

Observações:

02 - Matrícula SIAPE
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Lei 11.770/2008 



Instruções de preenchimento

1) O formulário Conclusão da Avaliação da Capacidade Laborativa (CACAL) deve ser 
preenchido em 2(duas) vias.

2) No campo "01", preencher com nome completo do servidor, evitando-se abreviaturas.

3) No campo "02", preencher com o número da Matrícula SIAPE.

4) No campo "03", preencher com o nome do cargo do servidor, o mesmo existente no
contracheque ou na carteira funcional UFRJ.

5) No campo "04", preencher com o nome ou sigla da Unidade onde presta serviço e telefone.  

6) No campo "05", preencher somente para licença por motivo de doença em familiar, com o
nome completo do familiar e o grau de parentesco.

7) No campo "06", assinatura e data pela chefia.

8) A partir do campo "07", deverá ser preenchido somente pela CPST.

 

NOTA: Para os ocupantes de Cargos de Direção e Função de Chefia ou Assessoramento,
o preenchimento deve ser com a denominação do cargo efetivo do servidor.
 


