
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
SEÇÃO DE RECRUTAMENTO DISTRITAL

CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE INGRESSO
DOS CANDIDATOS AO C-FSD-FN TI/2022

Em cumprimento ao item 5.1.17 e 5.4 do Edital de Convocação para

o  Concurso  de  Admissão  a  Turma  I/2022  do  Curso  de  Formação  de

Soldados Fuzileiros Navais, publicado no DOU no 10 de 15 de janeiro de

2021, a CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE, torna público a convocação

dos candidatos para a realização da etapa do Teste de Aptidão Física de

Ingresso.

     O candidato  somente  realizará  o  TAF-i  mediante apresentação de

Atestado Médico, nos moldes do modelo constante no anexo P, preenchido

de  maneira  legível  e  devidamente  assinado  por  um  médico,  com

identificaçãodo 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-i,  discriminando as modalidades a

serem  realizadas,  e  tal  documento  deverá  ser  submetido  ao  médico

pertencente à Comissão de Avaliação, para avaliação da conformidade. 

O Teste de Aptidão Física de Ingresso é aplicado pela Organização

Militar da Marinha Responsável pela Execução Local (Órgãos Executores da

Seleção/OES)  que  o  candidato  escolheu  no  ato  de  inscrição.  Logo,  os

candidatos  abaixo  discriminados  por  terem  sido  aprovados  na  prova

escrita, deverão comparecer nos locais e dias  abaixo discriminados : 

1 - Iate Clube de Aracaju às 08h30 do dia 05/10/2021 (natação)

2 - Complexo Esportivo da UFS  às 08h30 do dia 07/10/2021 (corrida)

3 – Capitania dos Portos Sergipe às 08h30 do dia 25/10/2021 (Flexão

na Barra e abdominal)
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1.  CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA O TESTE DE SUFICIÊNCIA 

FÍSICA 

NOME No de

inscrição

ENZO GABRIEL DA SILVA BATISTA 27609-0

GENARIO DE JESUS ALVES 30931-5

ISAQUE SILVA DOS REIS 10848-4

JOSÉ WAGNER SHA JEHAN BRANDÃO SILVA 31049-8

KELVIN ALESSANDRO NUNES DA SILVA SÁ 14213-0

LÁZARO AUGUSTO LISBOA ARAÚJO 23562-7

LUCAS DOS SANTOS VITURINO 24025-8 

LUCIANO DA SILVA LIMA 11454-2 

LUIZ ANTÔNIO BARRETO NETO 21117-4 

NATHAN WILLIAMS OLIVEIRA SANTOS 15439-2 

SIDNEY ÍTALO GAMA TELES 11009-0  

WILLIAN FONSÊCA BRITO DE SENA 12756-2

YURI VINICIUS BARBOSA SANTOS 12783-7

2.  LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE SUFICIÊNCIA FÍSICA

1 – NATAÇÃO: Iate Clube de Aracaju, situado na Av. Beira Mar, 225- 

bairro Treze de Julho  Aracaju/SE, CEP: 49020-010. 

2 – CORRIDA:Complexo Esportivo da UFS, situado na Cidade Universitária

Professor  José  Aloísio  de  Campos  -  Av.  Marechal  Rondon,  s/no,  bairro

Jardim Rosa Elze, São Cristóvão/SE, CEP: 49100-000.

3 – FLEXÃO NA BARRA E ABDOMINAL: Capitania dos Portos de Sergipe,

situado na Av. Ivo do Prado, 752, bairro São José, Aracaju,SE, CEP: 49100-

000.
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3. OBSERVAÇÕES

Deverão comparecer nos  locai  indicados para realização do TAF-i

seguindo as determinações contidas no Edital do Concurso e as seguintes

orientações:

a) A  concentração  dos  candidatos  será  às  08h30  dos  dias  05,  07  e

25/10/2021, nos locais de realização do TAF-i , conforme descrito acima no

item 2.

b) A aplicação dar-se-á em três dias não consecutivos:

I)   No  dia  05/10/2021,  será  realizado  o  teste/Modalidade  Esportiva de

natação.

II)  No  dia  07/10/2021,  será  realizado  o  teste/Modalidade  Esportiva de

corrida.

III) No dia 25/10/2021, será realizado o teste/Modalidade Esportiva de flexão

na barra e abdominal.

c) Caso o candidato seja reprovado em uma ou mais provas, ser-lhe-á

concedida uma última tentativa, em dia a ser determinado pela Comissão

de Avaliação. A data dessa última tentativa não ultrapassará o último dia

para o TAF-i, previsto no calendário de eventos do concurso. Caso seja

reprovado nesta última tentativa, não caberá recurso.

d) O  candidato  somente  realizará  o  TAF-i  mediante  apresentação  de

Atestado Médico, nos moldes do modelo constante no anexo P, 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-i,  discriminando as modalidades a

serem  realizadas,  e  tal  documento  deverá  ser  submetido  ao  médico

pertencente à Comissão de Avaliação,  para avaliação da conformidade,

conforme o subitem 5.4.5 do Edital do Concurso.

f) Os  candidatos  deverão  portar  camiseta  (para  ginástica),  calção  de

natação,  toalha de banho, calção para corrida  e tênis.  Deverão,  ainda,

portar comprovante de inscrição, Atestado Médico e documento oficial de

identificação em meio físico (impresso), original, dentro da validade, com

fotografia na qual possa ser reconhecido e assinatura
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g) Caso o candidato não esteja com documento de identificação original,

por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento

que ateste o registro da ocorrência em órgão policial,  expedido há,  no

máximo, trinta (30) dias.

h) O  candidato  que  apresentar  sintomas  de  gripe  e/ou  temperatura

corporal acima de 37,5° não será submetido ao TAF-i, sendo reagendada

sua realização, dentro do prazo previsto em Edital, caso apresente teste

negativo para COVID.

i) Por ocasião da realização dos eventos do Calendário de Eventos que

envolvam reunião física de candidatos, as OES adotarão todas as medidas

julgadas necessárias para protegê-los e os demais participantes do CP, a

fim de contribuir  para evitar a propagação do COVID-19, o que incluirá

medição  de  temperatura  corporal,  o  uso  obrigatório  de  máscara  de

proteção  durante  as  etapas  do  CP,  separação  dos  candidatos  que

demonstrem alguma condição indicadora de caso suspeito e a adoção de

medidas para evitar aglomerações.

Dúvidas: (79) 3711-1636 e/ou (79) 3711-1646.

E-mail: cpse.secom@marinha.mil.br
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