Comando do 7º Distrito Naval
Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros
(CPAEAM/2020).
I) Eventos Complementares em Brasília – DF.
Os candidatos convocados que realizaram as provas na cidade de Brasília – DF deverão
cumprir os Eventos Complementares da forma a seguir discriminada:
a) Verificação de Documentos (VD)
Os candidatos deverão entregar no Serviço de Recrutamento Distrital (SRD), situado na
Esplanada dos Ministérios - Bloco "N" - Térreo - Prédio Anexo ao Comando da Marinha Brasília - DF - CEP 70055-900, no período de 09:00 às 11:30h e 14:00 às 16:30h, cópia
autenticada ou simples encadernadas e numeradas, acompanhada dos documentos originais
constantes do subitem 13.1 do Edital.
Ressalta-se que, de acordo com o subitem 13.2.1 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 CP.
DIA 10/12/2020 – Verificação de Documentos (VD)
Nº DE INSCRIÇÃO
102757-1, 102950-0, 104057-3, 104099-5, 104675-6, 108341-8, 108744-3, 111741-1,
117192-8, 127574-3, 128005-9, 133971-9 e 134307-2.

b) Teste de Aptidão Física (TAF)
De acordo com o subitem 11.8 do edital, O candidato somente realizará o TAF, mediante
apresentação do Atestado Médico, nos moldes do modelo constante no Anexo IX, 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.
Os candidatos deverão portar o material abaixo discriminado:
• Atestado Médico;
• comprovante de inscrição;
• documento oficial de identificação original dentro da validade, com assinatura e
fotografia;
• um par de tênis;
• um calção e uma camiseta para ginástica; e
• uma sunga de banho para natação.
Não será autorizada a entrada de candidatos trajando bermuda, calção ou short. Conforme
comunicado aos candidatos nº 07/2020, o candidato apenas poderá retirar a máscara durante a
realização do TAF-i.
O Teste de Aptidão Física (CORRIDA/NATAÇÃO), será realizado no Grupamento de
Fuzileiros Navais de Brasília - localizado na Via L4 Norte, Lote 01 / Trecho 2 – SCEN – Brasília
– DF. CEP 70800-120, às 10h. Os candidatos deverão concentrar-se no Clube Almirante
Alexandrino (CAALEX), localizado no SCEN – trecho I – lote 12 a 15 – Asa Norte – Brasília –
DF, às 09:20h, para a realização do TAF.
Publica-se a distribuição dos candidatos convocados, para a realização do Teste de
Aptidão Física (TAF), por número de inscrição e datas de comparecimento:

CORRIDA - DIA 06/01/2021 NATAÇÃO – DIA 08/01/2021
Nº DE INSCRIÇÃO
102757-1, 102950-0, 104057-3, 104099-5, 104675-6, 108341-8, 108744-3, 111741-1,
117192-8, 127574-3, 128005-9, 133971-9 e 134307-2.
c) Avaliação Psicológica (AP)
Os candidatos deverão comparecer ao Comando do 7º Distrito Naval - Esplanada dos
Ministérios - Bloco "N" - Térreo - Prédio Anexo ao Comando da Marinha - Brasília - DF - CEP
70055-900, às 08:30h, impreterivelmente, portando comprovante de inscrição, duas canetas
esferográficas (azul ou preta), dois lápis 2B, borracha macia 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. Será eliminado do Concurso Público o
candidato que deixar de comparecer a qualquer dos eventos programados, ainda que por motivo
de força maior ou caso fortuito, conforme prevê o subitem 5.3 do Edital.
A seguir publica-se a distribuição dos candidatos por número de inscrição com a data de
comparecimento:
DIA 12/01/2021 – Avaliação Psicológica (AP)
Nº DE INSCRIÇÃO
102757-1, 102950-0, 104057-3, 104099-5, 104675-6, 108341-8, 108744-3, 111741-1,
117192-8, 127574-3, 128005-9, 133971-9 e 134307-2.

d) Inspeção de Saúde (IS)
Os candidatos deverão comparecer ao Hospital Naval de Brasília - EQS 711/911, S/Nº BRASÍLIA - DF - CEP 70390-115, impreterivelmente até às 07h00 do dia agendado, portando
comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul e documento oficial de identificação com
fotografia, dentro da validade. Deverão também estar munidos de calção/sunga/maiô de banho
para a realização dos exames.
De acordo com o subitem 5.3 do Edital, está automaticamente eliminado do Concurso
Público o candidato que deixar de comparecer a qualquer dos eventos programados, ainda que
por motivo de força maior ou caso fortuito.
De acordo com o subitem 10.4 do Edital, o candidato terá, ainda, que apresentar no 1º dia
agendado para realização da IS, obrigatoriamente, os exames médicos complementares
relacionados no item III do anexo V, 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.
O candidato deverá retornar ao Hospital, na data agendada, para receber o resultado de
sua Inspeção de Saúde.
A seguir publica-se a distribuição dos candidatos por número de inscrição com a data de
comparecimento:
DIA 13/01/2021 – Inspeção de Saúde (IS)
Nº DE INSCRIÇÃO
102757-1, 102950-0, 104057-3, 104099-5, 104675-6, 108341-8, 108744-3, 111741-1,
117192-8, 127574-3, 128005-9, 133971-9 e 134307-2.

OBS: - Relembra-se a todos os candidatos, a leitura de forma integral do edital para a
realização dos eventos complementares. Não será autorizada a entrada de candidatos em
trajes de banho nos locais de realização de prova ou etapas complementares.- O acesso aos
locais de aplicação da prova e eventos complementares, será permitido somente aos
candidatos aptos para sua realização, não sendo autorizada a entrada de acompanhantes.

