
MARINHA DO BRASIL 
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

OREL COM3ºDN

Concurso Público para ingresso de Médicos no Corpo de Saúde
Marinha (CSM-Md) - 2021 , em 18 de fevereiro de 2022.

Publica-se o cronograma de realização dos Eventos Complementares (EVC) de
Verificação  de  Documentos  (VD)  e  da  Prova  de  Títulos  (PT)  para  os  candidatos
aprovados nas provas escritas, que realizaram as provas na cidade de Natal-RN. Os
candidatos deverão utilizar OBRIGATORIAMENTE máscara de proteção, e além disso,
levar sua garrafa com água e máscara sobressalente.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

550048-5 550070-9 550062-9

a) Verificação de Documentos (VD)
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 do candidato do presente CP.

Os candidatos deverão entregar, cópia autenticada ou simples, acompanhada
dos documentos originais constantes do subitem 13.1 do Edital.

b) Prova de Títulos (PT)
Os  candidatos  aprovados  na  Prova  Escrita  Objetiva,  deverão  entregar  os

documentos  comprobatórios  dos  títulos  de  acordo  com as  instruções  previstas  no
subitem 12.1 do Edital. No ato da entrega dos documentos comprobatórios dos títulos,
o candidato deverá preencher e assinar um formulário (www.marinha.mil.br/sspm/?
q=concurso/modelos-documentos),  no  qual  relacionará  os  títulos  apresentados.  

Deverão  ser  apresentadas  cópias  xerográficas,  autenticadas  ou  simples  que
serão autenticadas por meio de cotejo com o documento original pelo servidor a quem
o documento deva ser apresentado, sendo devolvido o respectivo documento original
ao candidato.

Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da VD e da PT, entre
os dias e horários conforme abaixo:

DATAS HORÁRIOS LOCAL

22/02, 23/02 ou
24/02/2022

08h às 11h
ou

13h às 16h

Comando do 3º Distrito Naval, Serviço de
Recrutamento  Distrital,  situado  na  Rua
Coronel Flaminio, nº 100, Santos Reis, Natal-RN
*não é autorizada a entrada de candidatos
trajando bermuda, calção ou short).

http://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concurso/modelos-documentos
http://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concurso/modelos-documentos

