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3.1. Dados do atestado médico, preencha com os dados que você tem em mãos: 

  

3.2.  Verifique as agendas disponíveis e selecione a de sua preferência: 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Confirmação de agenda escolhida 



 

3.4. Mensagem de finalização de agendamento. Conforme  informado será direcionado ao seu e-
mail e telefone cadastrados seu agendamento realizado. 

 

 

4. Resultado da Perícia Médica 
4.1. Tela de apresentação dos resultados dos atendimentos realizados. Selecione o que você 
deseja emitir. 

 

4.2. Tela de impressão do Comunicado de Licença Médica, faça a impressão de seu resultado. 



 

 

 

 

 

 

 


