
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO MÉDICA OFICIAL DO CONCURSO
PÚBLICO PARA A CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR - ESCOLA DE GUERRA NAVAL 2017

Convocação de candidatos para a realização da inspeção médica oficial necessária para a posse no cargo efetivo de
Professor de  Magistério  Superior,  Classe A,  Adjunto-A,  Nível  1,  no Quadro de Professor de  Magistério  Superior,
conforme apresentado a seguir:

1.Da inspeção:
1.1.Conforme subitem 13.10 os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer ao Centro de Perícias Médicas da
Marinha, no dia 22JAN2018, às 06h30, para a realização da inspeção médica oficial, necessária para a posse.

Área de Conhecimento: DEFESA/DIREITO INTERNACIONAL
680117-5 RAFAEL ZELESCO BARRETO 
680083-4 GUSTAVO QUINTANILHA TELLES DE MENEZES 
680163-4 ANDREIA COSTA VIEIRA

Área de Conhecimento: DEFESA/POLÍTICA INTERNACIONAL

680034-0 ERICA SIMONE ALMEIDA RESENDE 
680014-8 MARCELO MELLO VALENÇA 
680039-1 ANA LUIZA BRAVO E PAIVA 

Área de Conhecimento: DEFESA/ECONOMIA DE DEFESA E INDÚSTRIA DE DEFESA
680109-5 THAUAN DOS SANTOS

1.2.Os candidatos acima relacionados deverão comparecer ao local da inspeção médica oficial, munidos de cédula de
identidade, caneta esferográfica (azul ou preta), prancheta e dos resultados dos exames abaixo relacionados:

1) Hemograma completo com plaquetas; 
2) glicemia de jejum;
3) dosagem de creatinina;
4) dosagem do PSA total;
5) dosagens de colesterol total e frações;
6) dosagem dos triglicerídeos;
7) EAS;
8) VDRL;
9) raios-X de tórax;
10) ECG;
11) Beta-HCG qualitativo (para mulheres);
12) colpocitologia oncótica (para mulheres);
13) USG transvaginal ou pélvica (para mulheres); e
14) USG de mamas e mamografia (para mulheres).

Os seguintes exames serão realizados durante a perícia:  audiometria, oftalmologia geral (Acuidade Visual verificada
pela tabela de SNELLEN realizada pelo médico perito ou especialista em oftalmologia),  biometria (peso, altura, IMC,
PA e FC) e exame odontológico geral.

1.3.Todos deverão respeitar um repouso auditivo de 14 horas e, ainda, os candidatos deverão levar roupa de banho.

2.Do local da inspeção médica oficial:
CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DA MARINHA - CPMM
Endereço: Praça Barão de Ladário, s/nº - Ilha das Cobras - Centro
Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Outras informações: https://www.marinha.mil.br/cpmm/
3.Do comparecimento:
3.1.Solicita-se que o candidato se pronuncie a respeito de seu comparecimento ou não para a realização da inspeção 
médica oficial encaminhando sua manifestação para telefone (21) 2546-9205.
3.2.O não comparecimento para a realização da inspeção médica oficial caracterizará a desistência do candidato, 
permitindo à Administração convocar o substituto, observando a ordem rigorosa de classificação, conforme subitem 
13.10 do Edital.


