MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
SEÇÃO DE RECRUTAMENTO DISTRITAL
CONVOCAÇÃO PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)
CANDIDATOS (C-FSD-FN TURMA II/2020)
Em cumprimento ao item 3.3.2 do Edital de convocação para o Concurso de
Admissão às Turmas I e II/2020 do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais
(C-FSD-FN-T-I e II/2020) publicado no DOU no 35 de 19 de fevereiro de 2019,
a CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE, informa que o local de realização da inspeção
de saúde será no "HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR” (HNSa), situado na Avenida França,
no 1400 – Comércio, Salvador/BA, CEP: 40010-000, telefone

(71) 3415-2000 e/ou

(71) 3415-2484, conforme abaixo descrito:
1.

Os candidatos mencionados no item 2, deverão comparecer à Junta Regular de

Saúde (JRS(2)/HNSa), fim coleta/entrega de exames e conclusão de Inspeção de Saúde
para ingresso no Serviço Ativo da Marinha, no dia 24/03/2020 às 07h00, ainda:
a) Observando repouso auditivo de 14 horas.
b) Portando: comprovante de inscrição e um documento oficial de identificação, original, com
fotografia e dentro da validade; caneta esferográfica azul ou preta; prancheta; calção de
banho; e originais de todos os exames complementares obrigatórios, constantes no inciso III
do Anexo Bravo (B), de acordo com subitem 3.3 do respectivo Edital de convocação para
Admissão ao C-FSD-FN T II/2020.
Extrato do inciso III do Anexo Bravo (B):
(…)

III - EXAMES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS:
a) Realizados às expensas do candidato:
- Raios-X de tórax, com validade de até seis (6) meses;
- Sangue: hemograma completo com plaquetas, glicemia em jejum, dosagem de creatinina,
TGO ou AST, TGP ou ALT, VDRL ou outra sorologia para sífilis (exceto
imunocromatografia

(Teste

Rápido))

e teste

anti-HIV

(qualquer

método,

exceto

imunocromatografia (Teste Rápido));
- Urina: EAS; e
- ECG, com validade de até seis (6) meses.
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(Continuação da Convocação para IS dos Candidatos do C-FSD-FN (Turma II/2020)………)
---------------------------------------------------------------Obs (1): os Exames Laboratoriais terão validade de até 3 (três) meses. Todos os exames
laboratoriais deverão ser assinados por um responsável técnico: Farmacêutico Bioquímico,
Biomédico, Médico ou Biólogo (este apenas no Estado do RJ), conforme couber, devidamente
identificado.
Obs (2): Raios-X de tórax e ECG deverão ser apresentados na íntegra, com imagem em meio
físico ou digital, traçados ou fotos, além dos respectivos laudos, contendo data, nome, nº da
inscrição no CRM legíveis, além da assinatura do médico que os emitiu.
Obs (3): A critério da Junta de Saúde, poderão ser solicitados outros exames além dos
obrigatórios e sua realização ocorrerá às expensas do candidato.
(…)
2.

No de inscrição e nome:

15519-2 ALAN AVILA SANTOS;
35145-0 ANDERSON MURIESLEY GONZAGA SILVA;
28419-7 ANTÔNIO ALBERTO ANDERSON PEREIRA;
36391-0 DANIEL RESENDE MOREIRA;
37368-3 ISMAEL SANTOS DE JESUS; e
11684-7 YAN SANTOS PEREIRA.
Dúvidas: (79) 3711-1636 e/ou (79) 3711-1646.
E-mail:

cpse.secom@marinha.mil.br
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