1) Acessar o sistema SIGAC/SIGEPE no endereço https://gestaodeacesso.planejamento.gov.br/
2) Informe seu CPF e senha cadastrados.
3) Caso nunca tenha acessado o sistema, vá para o menu “Precisa de Ajuda?”, clique em “Obter acesso” e siga as instruções em tela.
Dica: anote a senha e as respostas cadastradas, pois serão necessárias futuramente.

4) Na próxima tela, clique na opção “Início”.

5) Clique na opção “Sigepe Servidor e Pensionista”

6) Acesse “Saúde do Servidor” → “Exame Periódico” → “Confirmação de Realização de Exame Periódico”.

7) A - Informe sua concordância em realizar o Exame Periódico, clique em “Li e consenti com o Termo de Consentimento” e depois clique em “Salvar”;
Ou
B - Informe sua não concordância em realizar o Exame Periódico, clique em “Li e consenti com o Termo de Responsabilidade” e depois clique em “Salvar”. Imprima o Termo
de Responsabilidade e entregue na Proace (área de Saúde), até a data final do período de convocação informado.

8) Selecione o município onde irá realizar os exames médicos (Diamantina, Janaúba, Teófilo Otoni e Unaí).
9) Clique em “Imprimir Termo de Consentimento”. Imprima o Termo que foi gerado pelo sistema, assine e entregue na Proace (área de Saúde), o quanto antes e até a data
final do período de convocação informado.
10) Clique em “Emitir Guia”. Imprima as guias de Solicitação de Exame. Observe que em cada uma delas, na parte inferior, está indicado o exame correspondente. As guias
devem ser entregues nos locais de atendimento (clínica, laboratório, médico, etc.) para que o servidor comprove a sua convocação no exame médico periódico e fique isento
do pagamento. É importante levar um documento de identidade válido.
11) Após ter imprimido o Termo de Consentimento e as Guias, clique em “Avançar”.

12) Você será redirecionado para a página do “Formulário para Exame Médico Periódico”. Responda a todos os itens, aba a aba. Ao final, não se esqueça de clicar em
“Gravar”.

13) Pronto! Agora você deve se dirigir aos locais de atendimento e realizar todos os exames que foram indicados para você.
Dica: para obter informações sobre os locais de atendimento em cada uma das cidades onde estão localizados os campi da UFVJM, acesse a página do Programa de Exames Médicos
Periódicos da Proace, no endereço “http://www.ufvjm.edu.br/proace/emps”. No menu lateral, clique em “Orientações ao servidores” e faça o download do documento de sua localidade.
Fique atento ao documento baixado, pois cada localidade tem orientações específicas que variam de campus para campus.
Dica 2: Caso você tenha realizado alguns ou todos os exames solicitados, poderá aproveitá-los desde que tenham menos de 6 meses, no dia da realização da avaliação clínica. Assim, o
servidor apresentará os resultados dos exames que já possui para o médico do trabalho, não necessitando realiza-los novamente. É importante que não falte nenhum dos exames
solicitados, por isso, caso esteja faltando algum, faça-o para completar a lista.

14) Quando todos os resultados estiverem prontos, agende a consulta para realizar a avaliação clínica com o médico do trabalho.
Em Diamantina, especificamente, a avaliação clínica e o exame oftalmológico serão realizados na Proace, pelo médico do trabalho da empresa contratada, em data a ser
divulgada.
Nas demais localidades, os servidores deverão seguir as orientações disponíveis no site da Proace “http://www.ufvjm.edu.br/proace/emps”. No menu lateral, clique em
“Orientações ao servidores” e faça o download do documento de sua localidade. Fique atento ao documento baixado, pois cada localidade tem orientações específicas
que variam de campus para campus.

