
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAL

Cronograma dos Eventos Complementares (EVC) do Concurso Público
de Admissão à Escola Naval (CPAEN/2022) - OREL COM5°DN.

I – Evento Complementar (EVC) Verificação de Documentos (VD)

Entregar  cópia  autenticada  ou  simples,  esta  acompanhada  dos
originais, dos documentos listados no subitem 12.1 do Edital, na
Assessoria  de  Recrutamento  Distrital  (ARD), situado na Rua
Almirante Cerqueira e Souza, nº 197 – Vila Militar – Rio Grande –
RS, no período compreendido entre 06/09/2022 à 09/09/2022, em dias
úteis e durante o horário de expediente (08h15 às 11h30 e 13h15 às
16h00).

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. 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 12.2 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 Concurso Público.

II - Evento Complementar (EVC) Inspeção de Saúde (IS)

Comparecer à Junta  Regular  de  Saúde (JRS), Rua  Almirante
Garnier  , nº  84 – Vila  Militar –  Rio Grande –  RS, no dia
21/09/2022 às  08h00, portando comprovante de inscrição,  caneta
esferográfica azul e documento oficial de identificação, dentro da
validade.

De acordo com o subitem 10.4 do Edital, o candidato terá que
apresentar no  1º dia agendado para realização da IS,
obrigatoriamente, os exames médicos complementares relacionados no
item III do anexo VI, cuja realização é de sua responsabilidade,
com os respectivos  resultados, que deverão estar dentro da
validade, datados e laudados  por especialistas da área. A JRS
poderá solicitar  ao candidato qualquer outro exame que julgar
necessário. Levar devidamente preenchida com letra legível a Folha
de Anamnese Dirigida para iniciar a inspeção de saúde. Essa folha
poderá ser acessada através do link:
https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.mil.br.sspm/
files/49-%20ANEXO%20W%20-%20DGPM-406%208REV.pdf

https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.mil.br.sspm/files/49-%20ANEXO%20W%20-%20DGPM-406%208REV.pdf
https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.mil.br.sspm/files/49-%20ANEXO%20W%20-%20DGPM-406%208REV.pdf


III -  Evento  Complementar  (EVC)  Teste  de  Aptidão  Física  de
Ingresso (TAF-i)

Comparecer na Casa do Marinheiro de Rio Grande (CAMARIG) – Rua
Amphilóquio Reis, s/n – Vila Militar – Rio Grande – RS, nos dias e
horários abaixo discriminado:

• Corrida – Dia 06/09/2022 às 8h00; e
• Natação – Dia 08/09/2022 às 8h00.

De acordo com o subitem 11.8 do Edital, o candidato somente
realizará o TAF-i mediante apresentação de Atestado Médico, nos
moldes do modelo constante no anexo VII, 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.  O  candidato  deverá  portar  o  material  abaixo
discriminado:

• Atestado Médico;
• Comprovante de inscrição;
• Documento oficial de identificação com foto e na validade;
• Um par de tênis;
• Um calção e uma camiseta para ginástica; e
• Uma sunga de banho para natação.

IV - Evento Complementar (EVC) de Avaliação Psicológica (AP)

Comparecer na Casa do Marinheiro de Rio Grande (CAMARIG) – Rua
Amphilóquio Reis, s/n – Vila Militar – Rio Grande – RS, às 08h00
do dia 16/09/2022, portando comprovante de inscrição, duas canetas
esferográficas  (azul  ou  preta)  e  documento  oficial  de
identificação com fotografia, dentro da validade. É de inteira
responsabilidade do candidato comparecer ao local de realização da
AP portando o material solicitado.


