
MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DO 6º DISTRITO NAVAL

Concurso Público para Ingresso no Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de
Apoio à Saúde (CP-CSM-S/2022), em 14 de fevereiro de 2023.

a) Evento Complementar (EVC) Verificação de Documentos (VD) 

Os  candidatos  aprovados  nas  provas  escritas,  que  realizaram  as  provas  na  OREL  do
Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN), deverão entregar no Posto de Inscrição do Serviço de
Recrutamento Distrital (SRD), situado na Av. 14 de Março, s/nº – Centro – Ladário-MS, no período
de 23 de fevereiro de 2023 a 24 de fevereiro de 2023, das 08h30 às 11h e das 13h30 às 16h, cópia
autenticada ou simples,  acompanhada dos  documentos  originais  constantes  do subitem 13.1 do
Edital, conforme programação abaixo:

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.

Dia 23/02/2023 a 24/02/2023, das 08h30 às 11h e das 13h30 às 16h

500555-6

b) Prova de Títulos (PT)

Os  candidatos  aprovados  na  Prova  Escrita  Objetiva,  que  realizaram  as  provas  na  OREL do
Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN), deverão entregar os documentos comprobatórios dos
títulos de acordo com as instruções previstas no subitem 12.1 do Edital do Concurso Público, nos
dias 23/02/2023 e 24/02/2023, no horário compreendido das 08h30 às 11h e das 13h30 às 16h,
no Posto de Inscrição do Serviço de Recrutamento Distrital (SRD), situado na Av. 14 de Março, s/nº
– Centro – Ladário-MS.


