
 

 

 

MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL 

NOTA INFORMATIVA AOS VOLUNTÁRIOS Nº 5/2020. 
PROCESSO SELETIVO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO DE 

OFICIAIS (PS-SMV-OF) 2020. (MEDICINA)  

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA OS EVENTOS COMPLEMENTARES 

Em aditamento ao Aviso de Convocação nº 2/2019, divulgado em 21 de outubro de 2019 o 
Comando do 2º Distrito Naval resolve convocar os aprovados e classificados dentro do número de 
vagas em cada profissão, para os eventos complementares (EC), entrega dos Títulos, Verificação 
Documental, Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física. 
 
1 - Entrega de Documentos e Títulos. 
Para a entrega de títulos e documentos, os candidatos aprovados e classificados dentro do número 
de vagas deverão cumprir o previsto nos itens 10 e 13, do Aviso de Convocação nº 2/2019. Os 
documentos e títulos deverão ser entregues no período a ser divulgado oportunamente.  
Local: Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 2º Distrito Naval, na Avenida das Naus, 
s/no - Comércio - Conceição da Praia - Salvador - BA, telefone para contato (71) 3507-3799, nos 
horários de 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h00. 
 

2 - Inspeção de Saúde (IS). 
Tendo em vista, o item 11, do Aviso de Convocação nº 2/2019, os candidatos aprovados e 
classificados dentro do número de vagas, serão submetidos à IS, a princípio, no período de 16 de 
Setembro a 16 de Outubro do corrente ano, os candidatos deverão aguardar uma nova nota 
informativa com a distribuição dos candidatos, por dia e horário. 
 

3 – Teste de Aptidão Física (TAF) 
Tendo em vista, o item 12, do Aviso de Convocação nº 2/2019, os candidatos aprovados e 
classificados dentro do número de vagas, serão submetidos ao TAF, a princípio, no período de 26 
de Outubro a 04 de Novembro do corrente ano, os candidatos deverão aguardar uma nova nota 
informativa com a distribuição dos candidatos, por dia e horário. 
 

OBSERVAÇÕES QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMPLE MENTARES: 
 
1 - Validade dos exames, os candidatos deverão ter especial atenção ao subitem 11.5 do Aviso de 
Convocação n° 2/2019, 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). 
 
2 - De acordo com o previsto no subitem 6.2, do Aviso de Convocação no 2/2019, "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". 
 



3 - De acordo com o previsto no subitem, 11.8 do Aviso de Convocação no 2/2019, "Todas as etapas 
do processo pericial são presenciais. O voluntário que não comparecer à Junta de Saúde na data 
marcada para 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." 
 
Salvador – BA, em 26 de Agosto de 2020. 

 
 
 

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

Encarregado do Serviço de Recrutamento Distrital 

 


