
MARINHA DO BRASIL 

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

OREL COM3DN

Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval (CPACN/2021), em 15 de
dezembro de 2021.

Publica-se o cronograma de realização dos Eventos Complementares (TAF-i) de
Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i) para os candidatos aprovados nas provas
escritas, que realizaram as provas na cidade de Natal-RN (OREL COM3DN). Conforme
comunicado  aos  candidatos  nº  010,  os  candidatos  deverão  utilizar
OBRIGATORIAMENTE máscara de proteção, e além disso, levar sua garrafa com água e
máscara sobressalente. 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS

600688-4 602172-6 606544-6 

De acordo com o subitem 10.8 do Edital, O candidato somente realizará o TAF-i,
mediante  apresentação  de  Atestado  Médico,  nos  moldes  do  modelo  constante  no
anexo VI, preenchido de maneira legível e devidamente assinado por um Médico, com
identificação do CRM, emitido há, no máximo, 30 (trinta) dias antes da aplicação do
teste. O atestado deverá comprovar que o candidato encontra-se apto para realizar o
TAF-i, discriminando as modalidades a serem realizadas, e tal documento deverá ser
submetido  ao  médico  pertencente  à  Comissão  de  Avaliação,  para  avaliação  da
conformidade. Os candidatos deverão portar o material abaixo discriminado:

OBRIGATÓRIO: 
Atestado Médico ;
comprovante de inscrição;
documento oficial de identificação com fotografia e na validade;
um par de tênis;
um calção e uma camiseta para ginástica; e

a) Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i) 

Os candidatos deverão comparecer aos locais de realização do TAF-i, nos dias e
horários determinados conforme abaixo:

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i).

TESTE DATA
HORÁRIO

LIMITE
LOCAL

Corrida 05/01/2022 08h15

Base  Naval  de  Natal,  situada  na  Rua  Sílvio
Pélico,  s/nº, Alecrim, Natal-RN
*Na Base Naval de Natal,  não é autorizada a
entrada  de  candidatos  trajando  bermuda,
calção ou short).

Natação 07/01/2022 13h00
Clube  Atlântico,  situado  na  Avenida
Alexandrino de Alencar, 517, Alecrim, Natal-RN


