
MARINHA DO BRASIL
COLÉGIO NAVAL

Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval (CPACN) em 2016 – Eventos
Complementares – Inspeção de Saúde (IS) e  Teste de Aptidão Física (TAF) na cidade

de Angra dos Reis

O Colégio Naval comunica aos candidatos do CPACN 2016 que realizaram as Provas
Escritas na cidade de Angra dos Reis e que foram convocados para a realização dos
Eventos Complementares (EVC) de IS e TAF, a necessidade do comparecimento nas datas,
horários e locais a seguir discriminados com a finalidade de realizar a IS e o TAF,
conforme previsto nos subitens 9 e 10 do Edital do Concurso.

a) Inspeção de Saúde 

Os candidatos deverão comparecer ao Colégio Naval (CN), situado na Avenida
Marques  de  Leão  s/nº  –  Centro  Angra  dos  Reis  -  RJ  -  CEP:  23909-000,
impreterivelmente até às 8h10 do dia agendado, portando os exames de acordo com o
subitem  9.1  do  Edital,  comprovante  de  inscrição,  caneta  esferográfica  azul  e
documento oficial de identificação com fotografia. Deverão também estar munidos de
calção/sunga de banho, para a realização dos exames. Será eliminado do Concurso
Público o candidato que deixar de comparecer a qualquer dos eventos programados,
ainda que por motivo de força maior ou caso fortuito, conforme prevê o subitem 5.3
do Edital.

Publica-se a distribuição dos candidatos convocados para a realização da IS
por número de inscrição e datas de comparecimento:

Inspeção de Saúde (IS) - Dia 16/08/2016

600011-6 600256-8 600705-1 600914-5 600979-4 601586-0 601883-4 601993-3

602790-9 604297-3 604689-4 605017-2 605022-8 605475-5 606110-3 606175-2

Inspeção de Saúde (IS) - Dia 18/08/2016

606418-7 606585-0 606870-0 607009-3 607752-7 607935-4 608024-0 608150-0

608642-3 608755-7 608865-6 608868-0 608874-4 608969-1 609217-0 611080-9

b) Teste de Aptidão Física (TAF)
Os candidatos deverão comparecer ao Colégio Naval (CN), situado na Avenida

Marques  de  Leão  s/nº  –  Centro  Angra  dos  Reis  -  RJ  -  CEP:  23909-000,
impreterivelmente  até  às  8h10  dos  dias   23  e  25  de  agosto  de  2016.  Só  serão
submetidos ao TAF os candidatos aprovados na Inspeção de Saúde, os quais deverão
portar o material abaixo discriminado:

• comprovante de “apto” na Inspeção de Saúde (IS);
• comprovante de inscrição;
• documento oficial de identificação com fotografia;
• um par de tênis;
• um calção e uma camiseta para ginástica; e
• uma sunga de banho para natação.

Os candidatos que  realizaram as provas na cidade de Angra dos Reis, e que
necessitarem de informações adicionais acerca da IS ou do TAF poderão contatar a
Seção de Concursos do Colégio Naval pelos telefones (24) 3421 – 3018/3015, em dias
úteis das 9h30 às 16hs.

Os candidatos que realizaram as provas nas demais cidades previstas no Anexo I
do Edital deverão entrar em contato com a Organização da Marinha responsável pela
realização  dos  eventos  complementares,  cujo  endereço  e  telefone  constam  do
comprovante de inscrição, para obterem as informações sobre a data, horário e o
local da realização dos mesmos, com exceção dos que realizaram prova nas ORDI do
Com7ºDN  e  do  Com8ºDN,  os  quais  deverão  acessar  as  páginas  da  Internet
www.com7dn.mar.mil.br  (Com7ºDN)  ou  www.mar.mil.br/com8dn/concursos.htm  (Com8ºDN)
para verificar as datas e locais de realização dos citados eventos.


