
CP-CSM/2021 - EVENTOS COMPLEMENTARES

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (VD) E PROVA DE TÍTULOS (PT)

Local: Capitania dos Portos da Paraíba, Rua Barão do Triunfo, 372 - Varadouro - João Pessoa-PB
Setor: Seção de Saúde
Data: 22 a 24/02/2022
Horário de atendimento: 8h às 11h e 13h às 15h

Conforme  item 13.1  do  Edital,  os  candidatos  deverão  entregar  cópia  autenticada  ou  simples  dos
documentos, esta acompanhada dos originais. 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.
Os documentos originais têm a finalidade de comprovar a validade da cópia simples apresentada, a
qual  deverá  ser  devidamente  autenticada  pelo  militar/civil  responsável  pelo  recebimento  dos
documentos.

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA INGRESSO (TAF-i)
NATAÇÃO: (25 metros no tempo máximo de 1 minuto)
Local: Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba, localizado na Av. Gov. Flávio

Ribeiro Coutinho, 570 - Bessa - João Pessoa-PB
Data: 23/02/2021
Horário: 08h (chegar com 10 minutos de antecedência)

CORRIDA: (2.400 metros no tempo máximo de 17 minutos)
Local: Vila Olímpica Parahyba, situada na R. Desportista Aurélio Rocha, S/N – Bairro dos Estados,

João Pessoa – PB.
Data: 28/02/2022
Horário: 10h (chegar com 10 minutos de antecedência)

De acordo com o item 11 do Edital, o candidato somente realizará o TAF, mediante apresentação de
Atestado Médico, nos moldes do modelo constante no  Anexo IX do Edital, 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 avaliação da conformidade. Os
candidatos deverão portar o material abaixo discriminado: 

• Atestado Médico; 
• comprovante de inscrição; 
• documento oficial de identificação com fotografia e na validade; 
• um par de tênis; 
• um calção e uma camiseta para ginástica; e 
• uma sunga de banho para natação.

Os  candidatos  deverão  comparecer  ao  local,  no  dia  e  horário  estabelecido,  utilizando
OBRIGATORIAMENTE máscara de proteção.  Será verificada  a  temperatura  dos  candidatos,  caso
apresentem medida superior a 37,5º serão instruídos a procurar um médico.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (AP)
Local: Escola de Aprendizes-Marinheiro de Pernambuco (EAMPE), situada na Av. Olinda, nº 100 -
Complexo de Salgadinho – Olinda/PE



Data: ASD
Horário: ASD

INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)
Local: Junta Regular de Saúde do Hospital Naval de Recife, situada na  Av. Cruz Cabugá - 1200 -
Santo Amaro - Recife - PE
Data: ASD
Horário: ASD


