
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 2/2021

PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE MEDICINA,  PARA A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (SMV) COMO OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA MARI-
NHA DO BRASIL EM 2021. 

NOTA INFORMATIVA Nº 7

Convocação dos voluntários para entrega dos Títulos, Verificação Documental, Inspeção

de Saúde e Teste de Aptidão Física do PS-SMV-OF/2021.

Orientações Gerais para Realização de Eventos Complementares (EVC)

a) Os voluntários deverão comparecer ao local  de realização dos EVC no dia e horário

estabelecido pelo Com9º DN.

b) Os voluntários deverão utilizar OBRIGATORIAMENTE máscara de proteção, e além disso,

levar sua garrafa com água e máscara sobressalente.

c) Será vedado o uso de bebedouros coletivos, devendo o candidato trazer sua própria

bebida em garrafas individuais.

d) Ao chegar no local de realização do EVC, os voluntários serão encaminhados para um

ponto de triagem, onde passarão por  verificação de temperatura e caso apresentem medida

superior a 37,5° serão instruídos a procurar um médico.

e) Por ocasião do teste da corrida e natação (TAF-i), o candidato poderá retirar a máscara

no momento em que for chamado para realizar o teste, devendo recolocá-la ao seu término. 

f) O acesso ao local de realização das etapas complementares, será permitido somente

aos candidatos aptos para sua realização, não sendo autorizada a entrada de acompanhantes.

g) Não será autorizada a entrada de candidatos em trajes de banho no local de realização

das etapas complementares.

1 - ENTREGA DOS TÍTULOS E VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

De acordo com os Itens 10 e 13 do Aviso de Convocação nº 02/2021, os voluntários (as)

aprovados e classificados deverão comparecer ao  Comando do 9ºDistrito Naval, situado na rua

Bernardo Ramos s/nº, Ilha de São Vicente, Centro, Manaus-AM,  de acordo com a distribuição

abaixo, a fim de entregar os documentos comprobatórios para a Verificação Documental (VD) e

Prova de Títulos (PT), constantes dos Apêndices XII e XIII, do Aviso de Convocação 02/2021. 

É  da  inteira  responsabilidade  do voluntário  inteirar-se  das  datas,  horários  e  locais  de

realização das  etapas  e eventos  do Processo Seletivo.  Será eliminado do Processo Seletivo o
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voluntário que deixar de comparecer, no dia e hora determinados, a qualquer das etapas e eventos

programados, ainda que por motivo de força maior ou caso fortuito.

DIA 09JUL2021
De 08h30 às 11h00

Nº Inscrição Nome

105032-5 FELIPE PEREIRA DE LOREDO

2 - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE INGRESSO (TAF-i)

* Os voluntários deverão portar OBRIGATORIAMENTE o material abaixo discriminado:

• Atestado Médico (Modelo - Apêndice XXI); 

• 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/maiô de banho para natação. 

Os voluntários deverão se apresentar para a realização do TAF-i, de acordo com local, datas e 

horários relacionados abaixo

Dia 12 de julho de 2021 - Modalidade: Corrida
Local: Colégio Militar de Manaus
Rua José Clemente nº 157, Centro - Manaus-AM 

Inscrição Nome Horário

105032-5 FELIPE PEREIRA DE LOREDO 07h30min

Dia 14 de julho de 2021 - Modalidade: Natação
Local: Colégio Militar de Manaus
Rua José Clemente nº 157, Centro - Manaus-AM
Horário: 07h30min

Inscrição Nome

105032-5 FELIPE PEREIRA DE LOREDO

3 - INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)

Os voluntários (as) deverão comparecer à Policlínica Naval  de Manaus, nas datas e horário
acima de seus nomes, a fim de realizarem a Inspeção de Saúde.

Endereço da Policlínica Naval de Manaus: BR 319 Km 4,5 - S/N (Vila Buriti), Distrito Industrial -
Manaus-AM.
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Instruções para Inspeção Saúde:

* Portando documento oficial de identificação com fotografia e caneta esferográfica azul;

*  Munidos  de  calção/sunga  de  banho  (sexo  masculino)  e  biquíni  (sexo  feminino)  para  a

realização dos exames.

* Os voluntários deverão apresentar os exames listados no item 11.5 do Aviso de Convocação,

realizados  no  máximo  três  meses  antes  da  data  de  entrega,  cuja  realização  será  de  sua  inteira

responsabilidade e ônus. Todos os exames deverão estar datados e laudados por especialistas da área

e todos os exames deverão ser  entregues no dia agendado,  não sendo atribuída outra data para

entrega dos mesmos.

* O voluntário deverá retornar à Policlínica Naval de Manaus, na data que será informada no

dia da inspeção de saúde, para receber o resultado.

Dia 13 de julho  - Horário – 7h30min

Inscrição Nome

105032-5 FELIPE PEREIRA DE LOREDO

 

OBS: Relembra-se a todos os voluntários, a leitura de forma integral do Aviso de Convocação
para a realização dos Eventos Complementares. 

Quaisquer dúvida quanto ao Serviço Militar Voluntário poderá ser dirimida no Comando do 9º
Distrito Naval, situado na rua Bernardo Ramos S/Nº, Centro - Serviço de Recrutamento Distrital - SRD
ou pelo telefone 2123-2278.

Manaus, AM, 1º de julho de 2021.

ANTONIO DE JESUS BARBOSA

Capitão de Mar e Guerra (RM1-S)

Encarregado do Serviço de Recrutamento Distrital
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