
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 12 de janeiro de 2021.

I - Publica-se o cronograma de realização do Evento Complementar (EVC) para a Verificação de 
Documentos (VD)  para os candidatos aprovados da OREL Capitania Fluvial do Tietê-Paraná 
(CFTP).

Os candidatos da OREL Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP) deverão entregar no Grupo de
Atendimento ao Público (GAP), situado na Avenida Pedro Ometto, nº 804 - Centro - Barra Bonita
-SP, CEP: 17340-000, cópia autenticada ou simples, esta acompanhada dos documentos originais
constantes do subitem 13.1 do Edital, conforme programação abaixo.

As  cópias  deverão  ser  entregues  encadernadas,  com  as  páginas  numeradas  (Ex.:  01/20,
02/20,03/20...)  e  rubricadas  pelo  candidato,  além  de  uma  relação  de  todos  os  documentos
apresentados,  sendo  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  a  entrega  correta  ou  não.  Os
documentos originais têm a finalidade de comprovar a validade da cópia simples apresentada. Caso
os  documentos  apresentados  não  sejam  cópias  autenticadas  ou  acompanhados  dos  respectivos
documentos originais para o devido cotejo, estes não serão recebidos. Todo documento original será
restituído imediatamente ao candidato. Ressalta-se que, de acordo com o subitem 13.3 do Edital, a
não  a  presentação  de  qualquer  documento  exigido,  bem  como  qualquer  rasura  ou  outra
irregularidade constatada nos documentos entregues, implicará eliminação do candidato do presente
Concurso Público. 

Conforme divulgado no comunicado aos candidatos nº 10/2021,  no link “concursos – (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.

a) Verificação de Documentos (VD) 

Verificação de Documentos (VD)  – Dia 14/01/2021 e 15/01/2021 das 09h até às 16h
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