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Cronograma de Postos de Coleta – Exames Laboratoriais 

Agosto 2017 – O horário da coleta será das 8 às 13h, mediante agendamento 

prévio pelos telefones 3181.9167 / 9168 / 9169. 

 

 

Cronograma de acordo com o mês de aniversário 

 

 

Exames Periódicos – EPS  

 

 

 

 

 

 

Mês 2017 Servidores que fazem aniversário em: 

Março Janeiro / Março 

Abril Fevereiro / Abril 

Maio Maio 

Junho Junho 

Julho Julho 

Agosto Agosto 

Setembro Setembro 

Outubro Outubro 

Novembro Novembro 

Dezembro Dezembro 

  

 

 

 

 

 

 

Data Fórum 

Sexta-Feira – 25/08/2017 Palácio da Justiça 
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Orientações Gerais para realização dos Exames Periódicos de Saúde 

 

 

 

 

Público Alvo: Magistrados, servidores efetivos e ativos do TJPE da Capital e Região 

Metropolitana.  

 

Passo-a-passo: 

 

 Verifique o cronograma de convocação para os exames periódicos de saúde de acordo 

com o seu mês de aniversário; 

 No seu mês de convocação, acesse a SGP Digital através do ícone da área de trabalho 

ou na intranet e imprima as requisições de exames de acordo com seu gênero e faixa 

etária; 

 Realize os exames através do seu plano de saúde ou, caso não tenha, nas clínicas 

contratadas pelo Tribunal; 

 Se você já fez esses exames anteriormente, avalie se estão dentro do prazo de validade: 

sangue, fezes e urina = 6 meses; citologia e colposcopia e mamografia = 1 ano e parecer 

cardiológico e oftalmológico = 1 ano; 

 Após feito os exames, ligue para a Diretoria de Saúde 05 (cinco) dias úteis após a 

realização dos exames e agende sua avaliação médica, através dos números 3181.9167 

/ 9168 / 9169; 

 Se você tem mais de 45 anos, agende também seu parecer oftalmológico e cardiológico, 

através do seu plano de saúde ou no Centro de Saúde; 

 Compareça na data marcada, ao Centro de Saúde do Tribunal para a emissão de saúde 

ocupacional – ASO, no seguinte endereço: Rua Santa Edwiges, nº 390, Prado – Recife; 

 Quem optar por não participar do programa deve enviar o termo de responsabilidade 

para a Diretoria de Saúde, disponível também pela SGP Digital. 
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Locais credenciados pelo TJPE para a realização dos exames complementares 

 

Orientações para realização dos exames laboratoriais 

 

 

 

 

Exames Laboratoriais:  

 

 Laboratório CIAC, endereço: Avenida Norte, nº 2535, Encruzilhada, Recife-PE, CEP: 

52.041-080, telefone: 3081.4600;  

 Horário de coleta: segunda à sexta, das 7 às 16h; 

 Também serão disponibilizados pontos de coletas itinerantes nos Fóruns da Capital e 

Região Metropolitana, seguindo o cronograma que será divulgado mensalmente; 

 Os horários de coleta dos pontos itinerantes será das 7 às 11h. 

 

 

 

1. É necessário jejum de 8 a 12h; 

2. Quando na sua requisição tiver exames de fezes e urina você pode optar por buscar 

previamente os recipientes para coleta nos postos médicos ou na Diretoria de Saúde, 

ou comprar os recipientes na farmácia; 

3. Orientamos que as coletas de todos os materiais sejam feitas em um único momento 

(coleta do sangue e entrega dos materiais de fezes e urina); 

4. O laboratório contratado pelo tribunal somente realizará exames para o programa dos 

EPS. Exames com outra finalidade não poderão ser realizados; 

5. Só serão aceitas requisições provenientes da SGP Digital; 

6. A entrega dos resultados será feita diretamente na Diretoria de Saúde, no momento da 

avaliação médica você os receberá; 

7. Os servidores acima de 45 anos poderão participar do programa uma vez por ano e os 

menores de 45 anos a cada 2 anos. 


