
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ

Concurso Público de Admissão ao Corpo de Saúde da Marinha-Médicos - (CP-CSM-MD/2020), em
04 de março de 2021.

I - Publica-se o cronograma de realização do Evento Complementar (EVC) de Inspeção de Saúde 
(IS), para os candidatos aprovados na prova escrita, que realizaram a prova na OREL Capitania 
Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP).

Os candidatos deverão comparecer ao Comando do Oitavo Distrito Naval, Rua Estado de Israel,
776 -  Vila  Clementino,  São Paulo -  SP, CEP 04022-002,  no dia  e  horário agendado,  portando
comprovante  de  inscrição,  caneta  esferográfica  azul  e  documento  oficial  de  identificação  com
fotografia, dentro da validade.

De acordo com o subitem 10.4 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 IV, 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.  A não  apresentação  de  quaisquer  dos
resultados relacionados no respectivo Edital, na data inicial de comparecimento à Junta recursal (JS)
ou no prazo estabelecido por esta, implicará o cancelamento da IS. Tal situação também se aplica à
não apresentação de resultados de outros Pareceres/Exames, eventualmente solicitados pela Junta de
Saúde. Não cabe recurso de IS não apreciada por insuficiência de documentação médica.

Conforme comunicado aos candidatos nº 10/2020, no link “concursos - (CP-CSM-MD/2020)” do
site  do  Serviço  de  Seleção  de  Pessoal  da  Marinha:  https://www.marinha.mil.br/sspm/?
q=concursos ,os candidatos deverão utilizar OBRIGATORIAMENTE máscara de proteção, e além
disso, levar sua garrafa com água e máscara sobressalente.

Os candidatos deverão chegar ao Comando do Oitavo Distrito Naval, com no máximo 30 (trinta)
minutos de antecedência do horário escalonado, a fim de evitar aglomerações. As IS obedecerão ao
horário previamente determinado.
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