
MARINHA DO BRASIL 
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

 
EDITAL DE 14 DE AGOSTO DE 2018 

 
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INGRESSO  

NO CORPO AUXILIAR DE PRAÇAS DA MARINHA (CP-CAP) EM 2018. 
 

A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público de Admissão ao 
Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha em 2018 (CP-
CAP/2018), publicado na Seção 3, do DOU nº 162, de 22/08/2018, conforme abaixo 
discriminado: 

 
Onde se lê: 
ANEXO IV  
INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)  

I - CONDIÇÕES INCAPACITANTES: 
s) Condições Ginecológicas 
Ooforites; cistos ovarianos com indicação cirúrgica; salpingites, lesões uterinas e outras 

anormalidades adquiridas, exceto se insignificantes e desprovidas de potencialidade órbida; 
mastites. Os pareceres especializados deverão mencionar quais os exames complementares 
utilizados e o estado das mamas e genitais. 
 

II - ÍNDICES 
d) Senso Cromático 
É admissível discromatopsia de grau leve e moderado, sendo condição de inaptidão a de grau 

acentuado, definidas de acordo com as instruções que acompanham cada modelo de teste 
empregado. Não é admitido o uso de lentes corretoras do senso cromático. 

 
h) Índice Audiométrico 
Serão considerados aptos os candidatos que apresentarem perdas auditivas , sem prótese 

otofônica, em qualquer ouvido de até 40 decibéis (dB), nas frequências  de 500 a 8000 Hz, mesmo 
que bilaterais, desde que não haja alteração à ectoscopia. O exame deverá ser efetuado por TERis, 
desde que satisfeitas as seguintes condições: Seja unilateral; Apresente otoscopia normal; Índice de 
Reconhecimento de Falar (IRF) para monossílabos maior ou igual a 88%; e apresente Limiar de 
Reconhecimento de Fala (SRT) menor ou igual a 40 dB. O exame deverá ser efetuado 
exclusivamente por médico ou fonoaudiólogo devidamente identificado, sendo vedada a execução 
por pessoal EF. 

 
Leia se: 
ANEXO IV  
INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS)  

I - CONDIÇÕES INCAPACITANTES: 
s) Condições Ginecológicas 
Lesões de colo, corpo e trompas uterinos, ovários, vulva, vagina, alterações mamárias e outras 

anormalidades adquiridas, todas essas, exceto se insignificantes e/ou desprovidas de potencialidade 
mórbida.  
 

II - ÍNDICES 
d) Senso Cromático 
Para ingresso não serão admitidas discromatopsias para as cores verde e vermelha, definidas 

de acordo com as instruções que acompanham cada modelo de teste empregado. Deve ser registrada 



no campo apropriado do TIS a denominação do teste e número de erros do inspecionado. O teste 
deve ser aplicado exclusivamente por médico, registrando-se no TIS a data e o nome do aplicador, 
vedada a execução por pessoal EF. Não é admitido o uso de lentes corretoras do senso cromático. 

 
h) Índice Audiométrico  
Serão considerados aptos os candidatos que apresentarem perdas auditivas, sem prótese 

otofônica em qualquer ouvido, até 40 decibéis (dB), em qualquer das frequências, mesmo que 
bilaterais, desde que não haja alteração à otoscopia. O exame deverá ser efetuado exclusivamente 
por médico ou fonoaudiólogo devidamente identificado, sendo vedada a execução por pessoal EF. 

 
Incluir: 
ANEXO IV 
INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS) 

III - EXAMES COMPLEMENTARES DE RESPONSABILIDADE DO (A) 
CANDIDATO (A): 
c) Exame com validade de sete (07) dias: 
 - Beta-HCG (candidatas do sexo feminino); 
 
d) Exames com validade de doze (12) meses (candidatas do sexo feminino): 
- Colpocitologia Oncótica;  
- USG Transvaginal, ou na impossibilidade desta, USG Pélvica; e  
- USG de Mamas. 
Deverão ser trazidos ainda, todos os exames complementares atinentes à 

mastologia/ginecologia que eventualmente tenham realizado, por ocasião de investigações clínicas. 
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