
Concurso Público para ingresso no Quadro de Apoio - Corpo de Saúde
Marinha (CSM-S) - 2022

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (VD)

1) Fim cumprir o evento 20 do calendário de eventos do Edital 2022, participo que
para a realização da Verificação de Documentos, o candidato abaixo relacionado
deverá  entregar  cópia  autenticada  ou  simples,  acompanhada  dos  documentos
originais  constantes  do  subitem  13.1  do  Edital  2022,  nos  dias  23  e  24  de
FEVEREIRO de 2023, de 08h30 às 11h15 / 13h30 às 16h, no Comando do 2º Distrito
Naval, Av. da Naus s/nº, Comércio - Salvador/BA Referência: próximo ao Elevador
LACERDA / Mercado Modelo.

500287-3  GILBERTO CARDOSO DA SILVA.

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 apresentação de
qualquer documento exigido, bem como qualquer rasura ou outra irregularidade
constatada   nos   documentos   entregues,  implicará  eliminação  tempestiva  do
candidato do presente CP.

 PROVA DE TÍTULOS (PT) 

1) Fim cumprir o evento 21 do calendário de eventos do Edital 2022, participo que
a Prova de Títulos para o candidato abaixo relacionado, será realizada nos dias 23
e 24 de FEVEREIRO de 2023, de 08h30 às 11h15 / 13h30 às 16h, no Comando do 2º
Distrito Naval, Av. da Naus s/nº, Comércio - Salvador/BA Referência: próximo ao
Elevador LACERDA / Mercado Modelo.

500287-3  GILBERTO CARDOSO DA SILVA.

A entrega dos  documentos  comprobatórios  dos  títulos,  será  realizada de
acordo com as instruções previstas no subitem 12.1 do Edital 2022.

==========================================================



TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE INGRESSO (TAF-i)

1) Fim realizar Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i),  o candidato abaixo
relacionado deverá comparecer no GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS, no
dia 27 de FEVEREIRO de 2023, às 08h40, para REALIZAÇÃO DO TESTE: 

CANDIDATO:

500287-3  GILBERTO CARDOSO DA SILVA.

2) De acordo com o subitem 11.9 do Edital, o candidato somente realizará o TAF,
mediante apresentação de Atestado Médico, nos moldes do modelo constante no
Anexo VIII do Edital do concurso. 

ATESTADO MÉDICO
Atesto que o(a) Sr.(a) ____________________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________, 
candidato ao CP-CSM-S/2022, foi por mim examinado(a) e encontra-se em 
boas condições de saúde, estando apto para realizar o Teste de Aptidão 
Física previsto no respectivo Edital, que consta de nadar o percurso de 25 
(vinte e cinco) metros no tempo máximo de 50 (cinquenta) segundos para o 
sexo masculino e 1 (um) minuto para o sexo feminino e correr o percurso 
de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros no tempo máximo de 16 
(dezesseis) minutos para o sexo masculino e 17 (dezessete) minutos para o 
sexo feminino.

LOCAL E DATA: _______________, em_____ de ________de 20____. 
NOME DO MÉDICO(A):_____________________________________. 
CRM: _____________________.

               _______________________________________________
               Assinatura do Médico(a) e Carimbo Legível com CRM 
3) Orientações:
a) O candidato deverá comparecer até às 08H40, trajando calça/camisa com 
manga, não sendo permitido a entrada de candidato trajando bermuda, calção, 
short, camiseta sem manga, sandália ou traje de banho; 

b) O candidato deverá portar os seguintes materiais: 
 I) Comprovante de inscrição;



 II) Carteira de Identidade com foto recente; 
 III) Tênis para corrida;
 IV) Calção e uma camiseta para ginástica; e
 V) Sunga de banho para natação. 

c) NÃO SERÁ PERMITIDO O CANDIDATO LEVAR ACOMPANHANTE.

4) TESTES (Corrida e Natação):  Será realizado o  Teste de Corrida, ficando a
critério do candidato  realizar  ou não o  Teste de Natação no mesmo dia,  sem
prejuízo de oportunidade.

LOCAL: GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS
Endereço: Av. da França s/nº, Comércio - Salvador/BA
Referência: próximo a CODEBA, ao lado do Hospital Naval
HORÁRIO: 08:40 Horas
===============================================================

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (AP)

1) Fim cumprir o evento 23 do calendário de eventos do Edital 2022, participo que
a Avaliação Psicológica para o candidato abaixo relacionado, será realizada no
dia 07 de MARÇO de 2023, às 08h, no Comando do 2º Distrito Naval: 

CANDIDATO:

500287-3  GILBERTO CARDOSO DA SILVA.

2) Orientações:
a) O candidato deverá comparecer até às 08h, trajando calça/camisa com manga, 
não sendo permitido a entrada de candidato trajando bermuda, calção, short, 
camiseta sem manga, sandália ou traje de banho; e 

b) O candidato deverá portar os seguintes materiais: 
I) Comprovante de inscrição;
II) Carteira de Identidade com foto recente; 
III) Caneta azul ou preta.

LOCAL: Comando do 2º Distrito Naval
Endereço: Av. da Naus s/nº, Comércio - Salvador/BA 
Referência: próximo ao Elevador LACERDA / Mercado Modelo
HORÁRIO: Até às 08:00 Horas



===============================================================

INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)

1) Fim realizar Inspeção de Saúde (IS), o candidato abaixo relacionado deverá 
comparecer no HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR (HNSa), no dia 08 de MARÇO de 
2023, às 7:00 horas para entrega e realização de exames, e no dia 13 de MARÇO 
de 2023, às 8:00 horas para realização da conclusão da IS: 

500287-3 GILBERTO CARDOSO DA SILVA.

2) Orientações:
a) O candidato deverá comparecer no Hospital portando os seguintes materiais: 
I) Caneta esferográfica (preta ou azul); 
II) Documento oficial de identificação com fotografia recente, dentro da validade;
III) Deverá também estar munido de calção/sunga/maiô de banho para realização dos 
exames;
IV) Munido dos Exames Complementares Obrigatórios, constantes no item III do 
anexo VI do Edital do CP-CSM-S/2022: 
V) Comprovante de inscrição do Concurso; e

b) Os candidatos utilizarão máscara facial.

c) Não será permitido levar acompanhante. 
LOCAL: Hospital Naval de Salvador 

Endereço: Av. da França s/nº, Comércio – Salvador/BA 
Referência: próximo a CODEBA 

HORÁRIOS: 07:00h (1º dia) e 8:00h (conclusão), chegar com antecedência.  


