MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ
Concurso Público para ingresso no Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Médico (Md) em
2020(CP-CSM-Md/2020), em 20 de janeiro de 2021.
I - Publica-se o cronograma de realização do Evento Complementar (EVC) Teste de Aptidão Física
para Ingresso (TAF-i) para os candidatos aprovados nas provas escritas, que realizaram as provas
na cidade de Barra Bonita – SP (OREL CFTP).
De acordo com o subitem 11.9 do Edital, o candidato somente realizará o TAF-i mediante
apresentação de Atestado Médico, nos moldes do modelo constante no anexo IX, 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 para natação.
Não será autorizada a entrada de candidatos trajando bermuda, calção ou short.
Conforme comunicado aos candidatos nº 10/2021, o candidato apenas poderá retirar a máscara
durante a realização do TAF-i.
a) Teste de Aptidão Física para Ingresso(TAF-i) – Natação
O candidato deverá comparecer no Ideal Ponte Club - Rua Prudente de Moraes, 511 - Centro, Barra
Bonita - SP, de acordo com o dia e horário agendado.
Natação – Dia 21/01/2021, às 09h
550374-0

b) Teste de Aptidão Física para Ingresso(TAF-i) – Corrida
O candidato deverá comparecer ao Centro Esportivo e de Lazer Benedito Alcindo Biazetti
(Alcindão), Rua dos Imigrantes, S/N- Jardim Nova Barra, Barra Bonita - SP, de acordo com o dia e
horário agendado.
Corrida – Dia 23/01/2021, às 07h
550374-0

