
MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ

SEÇÃO DE CONCURSOS
Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval(CPACN/2022)

CPACN/2022 - EAMCE
CONVOCAÇÃO PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE(IS) 

Os  candidatos  deverão  comparecer  a  Escola  de  Aprendizes-
Marinheiros do Ceará (EAMCE) -  Avenida Filomeno Gomes, 30  - Ja-
carecanga – Fortaleza-CE, no dia e horário agendado, conforme pro-
gramação abaixo, portando comprovante de inscrição, caneta esfero-
gráfica azul e documento oficial de identificação com fotografia,
dentro da validade. Deverão também estar munidos de calção/sunga/
maiô de banho para realização dos exames. 

De acordo com o subitem 9.4 do Edital, o candidato terá que
apresentar no 1º dia agendado para realização da IS, obrigatoria-
mente, os exames médicos complementares relacionados no item III
do  anexo  V,  cuja  realização  é  de  sua
responsabilidade, com os respectivos resultados, que deverão estar
dentro da validade, datados e laudados por especialistas da área.
A JRS poderá solicitar ao candidato qualquer outro exame que jul-
gar necessário.

Os  candidatos  deverão  acessar  o  link
https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=content/carta-ao-candidato  para
informações adicionais acerca da Inspeção de saúde.

Os candidatos deverão levar devidamente preenchida com letra
legível a Folha de Anamnese Dirigida no dia agendado para iniciar
a inspeção de saúde. Essa folha poderá ser acessada através do
link
https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.mil.br.sspm/fi-
les/49-%20ANEXO%20W%20-%20DGPM-406%208REV.pdf

O candidato deverá apresentar cópia de comprovante de resi-
dência, compatível com o endereço alegado. 

O candidato deverá chegar a EAMCE, com no máximo 30 (trinta)
minutos de antecedência do horário escalonado, a fim de evitar
aglomerações. As IS obedecerão aos horários previamente determina-
dos.

RESPONSÁVEIS:
- SEÇÃO DE CONCURSOS: 1º Ten (RM2-T) MAGNALYNE
- JRS: 3°SG-EF NOGUEIRA

Inspeção de Saúde(IS)
Data: 23/11

HORÁRIO
08:00

Nº INSCRIÇÃO

606263-2 / 608750-6 / 608776-8 / 608905-0 / 612231-6 / 612234-0 / 
612239-1 / 612331-9 / 612348-2 / 612360-0 / 612373-0 / 612995-6 /
612999-9 / 613007-6 / 613023-6 / 613897-5 / 613908-9 / 613936-1 /
613949-2 / 614758-0 / 614873-5 / 614909-2 / 614977-0 / 615001-8 /
615026-1 / 615028-8 / 615089-4 / 615092-3 / 615321-9 / 615325-1 /
615331-5 / 615642-8 / 615653-2 / 615686-6 / 616027-5 / 616123-5 /


