
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL

INSTRUÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DAS ÁREAS DE SAÚDE 
(exceto  MEDICINA),  APOIO  À  SAÚDE,  TÉCNICA,  TÉCNICA-MAGISTÉRIO  E  DE  ENGENHARIA,  PARA  A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (SMV) COMO OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA MARINHA DO 
BRASIL.

NOTA INFORMATIVA N  º   8 AO AVISO DE CONVOCAÇÃO N  º   04/2021  

Em aditamento ao Aviso de Convocação (AC) nº 04/2021, divulgado em 17 de novembro de 2021, o 

Comandante do 3º Distrito Naval resolve divulgar o resultado da Prova Objetiva e convocar os voluntários 

aprovados e classificados, para prosseguir nas demais etapas do Processo Seletivo, portando documento 

oficial  de  identidade,  com fotografia,  para  a  realização  da  Verificação  de  Dados  Biográficos  (VDB),  da 

Verificação Documental (VD), da Inspeção de Saúde (IS), do Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i) e da 

Prova  de  Títulos  (PT),  previstos,  respectivamente,  nos  itens  9,  10,  11,  12  e  13,  conforme  a  seguir  

discriminado:

a)  VD: os voluntários  deverão  apresentar  os  documentos  que  compõem  a  VD,  constantes  do 

subitem 10.1, tendo como folha nº 1 o apêndice XIII;

b) PT: os voluntários deverão apresentar os documentos comprobatórios da PT, conforme subitem 

13.2.3,  devendo preencher e assinar  o  recibo de documentos  comprobatórios  (apêndice XII).  Obs.: Os 

documentos da VD e da PT deverão estar encadernados em volume único; 

     c) prazo e local para a entrega dos documentos da VD e da PT: os voluntários deverão comparecer, nas 

datas agendadas no documento em anexo, das 8h às 11h e das 13h às 16h, nos locais a seguir listados:

            I) Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN), situado na Rua 

Coronel Flamínio, nº 100, Santos Reis, Natal/RN, para os voluntários às vagas do Rio Grande do Norte;

II) Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE), situada na Avenida Filomeno Gomes,nº 

30, Jacarecanga, Fortaleza/CE, para os voluntários às vagas do Ceará;
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III) Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), situada na Avenida 

Olinda, s/nº,Salgadinho, Olinda/PE, para os voluntários às vagas de Pernambuco; e

d) IS:  os voluntários deverão comparecer em data a ser divulgada oportunamente às 

Juntas Regulares de Saúde (JRS) para iniciarem a  IS,  nos locais a seguir indicados, portando a 

tipagem sanguínea e os exames previstos no subitem 11.5 do referido AC, tendo atenção às 

datas  de  validade  dos  referidos  exames  que  são:  raio-X  de  tórax  e  ECG  (seis  meses)  e 

laboratoriais (três meses). Os homens deverão portar calção de banho e as mulheres, biquíni:

I) Hospital Naval de Natal, situado na Rua Sílvio Pélico, s/nº, Alecrim, Natal/RN, para 

os voluntários às vagas do Rio Grande Norte;

II) Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, situada na Avenida Filomeno Gomes, 

nº 30, Jacarecanga, Fortaleza/CE, para os voluntários às vagas do Ceará; e

III) Hospital Naval de Recife, situado na Avenida Cruz Cabugá, nº 1200, Santo Amaro, 

Recife/PE, para os voluntários às vagas de Pernambuco e Alagoas.

e)  TAF: os  voluntários  deverão  comparecer,  em  data  e  local  a  serem  divulgados 

oportunamente, portando o comprovante de inscrição, um documento oficial de identificação e 

um atestado médico (apêndice XXI) sendo este obrigatório para a realização dos testes, bem 

como tênis, calção, camiseta para ginástica, sunga de banho ou maiô para a natação, de acordo 

com os subitens 12.2, 12.8 e 12.9 do mencionado AC. Ademais, não será autorizado o acesso de 

acompanhantes aos locais de prova; e

f) ressalta-se que, tendo em vista a necessidade de serem cumpridas as orientações dos 

protocolos clínicos e terapêuticos de prevenção e combate à COVID-19, os voluntários deverão 

usar máscaras cirúrgicas ou de tecido, para a realização dos eventos complementares.

Natal, RN, 7 de abril de 2022.
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