
MARINHA DO BRASIL 

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

OREL COM3DN

Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval (CPACN/2022).
Chamada para IS e TAF-i

Publica-se a relação dos candidatos, com a data de realização dos Eventos Complementares (EVC)
Inspeçãode Saúde (IS) e TAF-i, para os aprovados nas provas escritas e que realizaram as provas na cidade
do Natal-RN:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

600033-5 608642-3 612255-1 604357-0

a) INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)

Os candidatos deverão comparecer ao Hospital Naval de Natal (HNNa), no dia e horário agendado,
portando comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul e documento oficial de identificação com
fotografia,  dentro  da  validade.  Deverão  também  estar  munidos  de  calção/sunga/maiô  de  banho  para
realização dos exames.

De acordo com o subitem 9.4 do Edital, o candidato terá que apresentar no 1º dia agendado para
realização da IS, obrigatoriamente, os exames médicos complementares relacionados no item III do anexo V,
cuja realização é de sua responsabilidade, com os respectivos resultados, que  deverão  estar  dentro da
validade, datados e laudados por especialistas da área. A JRS poderá solicitar ao candidato qualquer outro
exame que julgar necessário.

Os candidatos deverão acessar o link  https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=content/carta-ao-
candidato para informações adicionais acerca da Inspeção de saúde.

Os candidatos  deverão levar  devidamente preenchida com letra legível  a  Folha de Anamnese
Dirigida no dia agendado para iniciar a inspeção de saúde. Essa folha poderá ser acessada através do link
https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.mil.br.sspm/files/49-%20ANEXO%20W%20-
%20DGPM-406%208REV.pdf.

O candidato deverá apresentar cópia de comprovante de residência, compatível com o endereço
alegado.

O candidato deverá chegar ao HNNa, com no máximo 30 (trinta) minutos de antecedência do
horário agendado, a fim de  evitar aglomerações. A IS obedecerá ao horário previamente determinado. 

EVENTO DATA HORÁRIO
LIMITE LOCAL

INSPEÇÃO DE
SAÚDE (IS)

23/NOV/2022 07h00

Hospital Naval de Natal, Junta Regular de Saúde, situado
na Rua Silvio Pélico s/nº, Alecrim, Natal-RN, CEP 59040-150
*Não  é  autorizada  a  entrada  de  candidatos  trajando
bermuda, calção ou short).

https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.mil.br.sspm/files/49-%20ANEXO%20W%20-%20DGPM-406%208REV.pdf
https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.mil.br.sspm/files/49-%20ANEXO%20W%20-%20DGPM-406%208REV.pdf


b) TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE INGRESSO (TAF-i)

De  acordo  com  o  subitem  10.8  do  Edital,  o  candidato  somente  realizará  o  TAF-i,  mediante
apresentação de Atestado Médico, nos moldes do modelo constante no anexo VI, preenchido de maneira
legível e devidamente assinado por um médico, com identificação do CRM, emitido há, no máximo, 30
(trinta) dias antes da aplicação do teste. O atestado deverá comprovar que o candidato encontra-se APTO
para  realizar  o  TAF-i,  discriminando  as  modalidades  a  serem  realizadas  e  tal  documento  deverá  ser
submetido ao médico pertencente à Comissão de Avaliação, para avaliação da conformidade. Os candidatos
deverão portar o material abaixo discriminado:

 • Atestado Médico;
 • comprovante de inscrição;
 • documento oficial de identificação com fotografia e na validade;
 • um par de tênis;
 • um calção e uma camiseta para ginástica; e
 • uma sunga de banho ou maiô para natação.
 

TESTE DATA HORÁRIO
LIMITE

LOCAL

Corrida 07/NOV/2022 08h00

Base Naval  de  Natal,  situada na Rua Sílvio  Pélico,   s/nº,
Alecrim, Natal-RN
*Na Base Naval de Natal, não é autorizada a entrada de
candidatos trajando bermuda, calção ou short).

Natação 09/NOV/2022 13h00
Clube  Atlântico,  situado  na  Avenida  Alexandrino  de
Alencar, 517, Alecrim, Natal-RN

* As dúvidas poderão ser sanadas nos telefones: 3216-3083/3087 e (84) 99120-0148 (WhatsApp).

Natal - RN, em 26 de  outubro de 2022.


