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Concurso Público de Admissão à Escola Naval de 2022 (CPAEN)

Inspeção de Saúde (IS)

I – Eventos Complementares na Cidade de São Paulo 
Os Candidatos convocados, deverão cumprir o evento complementar abaixo relacionado da seguinte forma:

Inspeção de Saúde
Os candidatos deverão comparecer no Comando do 8° Distrito Naval – Rua Estado de Israel 776 – Vila Clementi-
no São Paulo, portando comprovante de inscrição e documento oficial de identificação:

DIA - 19/09/2022 – 09:00



Atentar para o Item 10 do Edital referente a Inspeção de Saúde:

10.3 - O candidato deverá comparecer ao local e horário previsto para IS portando o comprovante de inscrição e do-
cumento oficial de identificação original e dentro da validade, com assinatura e fotografia na qual possa ser reconhe-
cido, na forma definida no subitem 4.3. Nessa oportunidade, o candidato deverá entregar integralmente, sem rasu-
ras, a folha de anamnese dirigida preenchida, datada e assinada, conforme modelo constante na pagina oficial do
SSPM  na  internet  (https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.mil.br.sspm/files/49-%20ANEXO%20W
%20-%20DGPM-406%208REV.pdf). Salienta-se que o candidato na ocasião do comparecimento para IS não necessita
estar em jejum. Em oportuno, o candidato não poderá fazer uso de aparelho celular enquanto no local da IS.

10.4 - O candidato terá que apresentar no 1º dia agendado para realização da IS, obrigatoriamente, os exames médi -
cos complementares relacionados no item III do anexo VI, cuja realização é de sua inteira responsabilidade. A JRS po-
derá solicitar ao candidato qualquer outro exame que julgar necessário. A não apresentação de quaisquer dos resul -
tados relacionados no respectivo Edital, na data inicial de comparecimento à Junta de Saúde (JS), ou no prazo estabe-
lecido por esta, implicará o cancelamento da IS. Tal situação também se aplica à não apresentação de resultados de
outros Pareceres/Exames, eventualmente solicitados pela Junta de Saúde. Não cabe recurso de IS não apreciada por
insuficiência de documentação médica ou por falta de comparecimento.


