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Concurso Público de Admissão à Escola Naval em 2022 (CPAEN/2022)

Publicado em 01 de setembro de 2022.

Publica-se  o  cronograma  de  realização  do  Evento  Complementar  (EVC)
Inspeção de Saúde (IS), para os candidatos aprovados nas provas escritas, que
realizaram as provas na cidade de Angra dos Reis (OREL CN). Na OREL CN não
será autorizada a entrada de candidatos trajando bermuda, calção ou short, e
chinelo.

Os candidatos deverão comparecer  comparecer ao Colégio Naval,  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 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 VI, 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 abaixo deverá comparecer ao Colégio Naval, Av. Marques de Leão,
s/nº,  Centro  –  Angra dos Reis  -  RJ,  com no máximo 30 (trinta)  minutos  de
antecedência, no seguinte dia e horário previamente determinado:

Inspeção de Saúde (IS)
Data: 20/09/2022
Horário: 09h30

193829-5

*Conforme o subitem 8.8 do Edital os candidatos militares deverão, 
preferencialmente, realizar os eventos complementares em trajes civis.
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