
Concurso Público para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças 
(CP-CAP) – 2022

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (AP)

1) Fim cumprir o evento 27 do calendário de eventos do Edital 2022, participo que
a Avaliação Psicológica para os candidatos abaixo relacionados, será realizada
no dia 30 de MARÇO de 2023, às 08h, no Comando do 2º Distrito Naval: 

CANDIDATOS:

800689-6 THIAGO SILVA EVANGELISTA; e
800686-1 MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA.

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

b) Os candidatos deverão 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), os candidatos abaixo relacionados deverão 
comparecer no HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR (HNSa), no dia 10 de ABRIL de 2023, 
às 7:00 horas para entrega e realização de exames e realização da conclusão da 
IS: 

800689-6 THIAGO SILVA EVANGELISTA; e
800686-1 MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA.

Ressalta-se  que,  de  acordo  com  o  subitem  10.3  do  Edital,  nessa
oportunidade, o candidato deverá entregar integralmente, sem rasuras, a folha de
anamnese dirigida, preenchida, datada e assinada, conforme modelo constante na



página  do  SSPM  na  internet.  Salienta-se  que  o  candidato  na  ocasião  do
comparecimento para IS não necessita estar em jejum. Em oportuno, o candidato
não poderá fazer uso de aparelho celular enquanto no local da IS. 

2) Orientações:
a) Os candidatos deverão 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) Munidos dos Exames Complementares Obrigatórios, constantes no item III do 
anexo IV do Edital do CP-CAP/2022. 
V) Comprovante de inscrição do Concurso; e

b) 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), chegar com antecedência.


