
MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL 

SERVIÇO DE RECRUTAMENTO DISTRITAL 

 

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 2/2018 

 

PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DAS 

ÁREAS DE SAÚDE (exceto MEDICINA), APOIO À SAÚDE, TÉCNICA E DE 

ENGENHARIA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO 

(SMV) COMO OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA MARINHA DO BRASIL 

 

NOTA INFORMATIVA Nº 006 
 

 

O Comando do 4º Distrito Naval comunica aos candidatos classificados na 1ª etapa do 

Processo Seletivo Unificado de Oficiais-RM2 para o ano de 2019, que a aplicação do Teste 

de Aptidão Física (TAF) será realizada conforme a seguir: 
 
A aplicação do TAF será realizada em 2 (duas) turmas: 

 

Turma - 1: Todos os candidatos classificados nas especialidades de Administração, 

Ciências Contábeis, Ciências Náuticas, Comunicação Social, Enfermagem, Engenharia 

Civil, Engenharia Cartográfica, Engenharia Mecânica e Farmácia, deverão realizar os 

testes de corrida e natação nos dias 22 e 24/04/2019, respectivamente, no período da 

manhã a partir das 8 (oito) horas. 

 

Turma - 2: Todos os candidatos classificados nas especialidades de Informática, Nutrição, 

Odontologia (Odontopediatria, Ortodontia, Periodontia, Prótese e Endodontia), Pedagogia 

Psicologia e Serviço Social, deverão realizar os testes de corrida e natação nos dias 23 e 

25/04/2019, respectivamente, no período da manhã a partir das 8 (oito) horas. 

 

Os Candidatos que forem reprovados em uma ou em ambas as provas, mesmo após as 

duas tentativas, ser-lhe-á concedida uma última tentativa nos dias 29 e 30/04/2019 no 

período da manhã a partir das 8 (oito) horas. 

 

O Candidato somente realizará o TAF mediante apresentação de Atestado Médico, nos 

moldes do modelo constante no Apêndice XXI, do Aviso de Convocação, 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, discriminando as 

modalidades a serem realizadas e tal documento deverá ser submetido ao médico 

pertencente à Comissão de Avaliação, para verificação da conformidade, conforme 

mencionado na Nota Informativa nº 4. 

 

O resultado do TAF será informado ao voluntário pela Comissão de Avaliação, logo após 

sua conclusão, no próprio local de realização, ocasião em que, cada voluntário deverá 

assinar a ficha que contém os resultados por ele obtidos.  
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Além do comprovante de inscrição e do documento oficial de identificação, original e 

dentro da validade, com assinatura e fotografia (na qual possa ser reconhecido), o 

voluntário deverá comparecer para realização dos testes com os seguintes materiais:  

- Maiô de natação, camiseta e bermuda de ginástica;  

- Sunga de natação, camiseta e calção de ginástica; e 

- Tênis de corrida.  

 

As demais orientações a respeito da aplicação do TAF constam no item 13 do Aviso de 

Convocação, modificado pela Nota Informativa nº 4, que deverão ser observadas 

atentamente pelos Candidatos.  

 

Belém-PA, 16 de abril de 2019. 

 

 

No impedimento de: 

JOSÉ RICARDO PERROT FERREIRA 

Capitão de Fragata (RM1) 

Encarregado do Serviço de Recrutamento Distrital 

REJANE DE FÁTIMA MORAES DE OLIVEIRA 

Capitão de Corveta (T) 

Ajudante do Serviço de Recrutamento Distrital 
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