
MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DO 8ºDISTRITO NAVAL 

DIVISÃO DE CONCURSOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR DE PRAÇAS 

 (CP-CAP / 2018) 
 

Os candidatos aprovados para EVC deverão comparecer na data, horário e local a seguir 

discriminado, para a realização do Teste de Aptidão Física, conforme o previsto no subitem 11.4 e 

11.9 do edital: 

 

1) DIA 20FEV2019 às 09h 

Modalidade: Natação 

Local: Faculdade de Tecnologia Senai Anchieta 

Rua: Gandavo, 550 - Vila Mariana 

CEP: 04023-001 - São Paulo – SP. 

 

Para a natação o candidato deverá portar: 

- touca para natação; 

- óculos (opcional); e 

- um calção/sunga para natação. 

 

 

Observações de carácter geral: 

a) O candidato deverá apresentar, em todas as etapas e eventos do Concurso, o comprovante de 

inscrição e um documento oficial de identificação original, válido e com fotografia, doravante 

denominado documento de identificação, sob pena de eliminação. 

b) Para os testes, que serão realizados nas dependências do Comando do 8º Distrito Naval, o 

candidato deverá observar que não será autorizado o ingresso em Organização Militar, para 

cumprimento das etapas, de candidato trajando short ou bermuda, camiseta sem manga e/ou chinelo 

de dedo. 

c) O candidato militar da ativa poderá utilizar trajes civis para atender etapas e eventos realizados 

fora de organizações militares. Quando nestas, o uniforme é o do dia na área do Distrito Naval, para 

militares da MB. Para as demais Forças Armadas e Auxiliares, o uniforme correspondente. 

d) O candidato que não se apresentar no(s) dia(s) e horário(s) para realização da(s) prova(s), ainda 

que por motivo de força maior ou caso fortuito, será eliminado definitivamente do Concurso. 

e) De acordo com o item 11.9 o candidato somente realizará o TAF, mediante apresentação de 

Comprovante de Apto na IS ou 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, discriminando as modalidades a serem 

realizadas e tal documento deverá ser submetido ao médico pertencente à Comissão de Avaliação, 

para verificação da conformidade 

 

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, telefones: (11) 5080-4797 / 4792 
 

Acesse nosso site: www.com8dn.mar.mil.br                                                          


