
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

NOTA INFORMATIVA AOS VOLUNTÁRIOS Nº 04/2022

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 4/2021

PROCESSO SELETIVO DE OFICIAIS RM2 (PS-SMV-OF/2022)
(Medicina)

De acordo com o Apêndice I ao Aviso de Convocação nº 4/2021 - Cronograma de Eventos, o Comando do 2º
Distrito  Naval  convoca  os  classificados  dentro  do  número  de  vagas,  para  os  Eventos
Complementares (EC). Tendo em vista os itens 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do Aviso de Convocação nº
04/2021, os voluntários classificados dentro do número de vagas na Prova Objetiva deverão comparecer no
local, datas e horários estabelecidos abaixo, para a realização da Inspeção de Saúde (IS).

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA OS EVENTOS COMPLEMENTARES:

INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)

Tendo  em vista,  o  item 11,  do  Aviso  de  Convocação nº  4/2021,  os  candidatos  classificados  dentro  do
número de vagas, serão submetidos à IS, de acordo com as datas e horários discriminados abaixo, na Junta
Regular  de  Saúde  do  Hospital  Naval  de  Salvador,  situado  na  Avenida  da  França,  nº  1400,
Comércio, Salvador-BA, os candidatos deverão estar portando documento oficial de identificação, com foto
recente, caneta esferográfica azul ou preta, prancheta, os exames complementares obrigatórios constantes do
subitem 11.5 do Aviso de Convocação nº 4/2021, que deverão ser realizados às expensas dos candidatos, e o
Apêndice  XX (Folha de Anamnese Dirigida), devidamente preenchida. Há necessidade da observação de
repouso auditivo de 14 horas.  Os homens deverão  portar calção de banho e  as  mulheres  biquíni.  As
instruções complementares no referido item supracitado, devem ser de conhecimento de todos os candidatos:

1 – ENTREGA E REALIZAÇÃO DE EXAMES

a) dia 20/04/2022 às 07h (coleta de exames):

201403-5 JÚLIO CÉSAR ZARO QUEIROZ.

b) dia 03/05/2022 às 07h (coleta de exames)

201106-1 AMANDA FERREIRA DOS SANTOS.

2 – CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)

a) dia 27/04/2022 às 08h (conclusão da IS)

201403-5 JÚLIO CÉSAR ZARO QUEIROZ.
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b) dia 09/05/2022 às 08h (conclusão da IS)

201106-1 AMANDA FERREIRA DOS SANTOS.

ENFATIZO A OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA FACIAL E PORTE DE
ÁLCOOL EM GEL. PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO OS CANDIDATOS DEVERÃO

OBSERVAR RIGOROSAMENTE O HORÁRIO DE COMPARECIMENTO.

OBSERVAÇÕES  QUANDO  DA  REALIZAÇÃO  DOS  EVENTOS  COMPLEMENTARES:
1 -  De acordo com o previsto no subitem 6.2,  do Aviso de Convocação nº  4/2021,  "Será eliminado do
Processo  Seletivo  o  voluntário  que  deixar  de  comparecer,  no  dia  e  hora  determinados,  a  qualquer  das
etapas  e  eventos  programados,  ainda  que  por  motivo  de  força  maior  ou  caso  fortuito".

2 - De acordo com o previsto no subitem, 11.8 do Aviso de Convocação nº 4/2021, "Todas as etapas do
processo  pericial  são  presenciais.  O  voluntário  que  não  comparecer  à  Junta  de  Saúde  na  data  e  hora
marcada, para coleta de exames e a divulgação do resultado de sua Inspeção de Saúde (IS), bem como
em  qualquer  outra  fase  do  processo  pericial,  será  considerado  desistente  e  eliminado  do  Processo
Seletivo."

3  -  Validade  dos  exames,  os  candidatos  deverão  ter  especial  atenção  ao  subitem  11.5  do  Aviso  de
Convocação  n°  4/2021,  pois  o  mesmo  esclarece  os  prazos  de  validade  dos  exames,  que  deverão  ser
apresentados  pelos  candidatos,  quando  do  seu  comparecimento  ao  Hospital  Naval  de  Salvador  para
realização de sua Inspeção de Saúde (IS).

4 - Não é permitida a entrada no local da IS em trajes de banho.

5 – Não é permitida a entrada de acompanhante no local de realização da IS.

Salvador-BA, BA em 11 de abril de 2022.

DANILO SILVA MATTA SANTANA
Capitão de Mar e Guerra (CD)

Encarregado do Serviço de Recrutamento Distrital
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