
MARINHA DO BRASIL 
 

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 
 

Concurso Público para ingresso no Corpo de Engenhei ros da Marinha (CP-
CEM/2022), em 15 de fevereiro de 2023. 
 

Publica-se o cronograma de realização dos Eventos C omplementares (EVC) 
de Inspeção de Saúde (IS) para os candidatos aprova dos nas provas escritas, 
que realizaram as provas na cidade do Rio de Janeir o (OREL SSPM) . 
 

Os candidatos deverão comparecer ao Centro de Períc ias Médicas da 
Marinha (CPMM), Ilha das Cobras, s/nº - Centro – Ri o de Janeiro – RJ (Acesso: 
Praça Barão de Ladário), no dia e horário agendado,  portando comprovante de 
inscrição, caneta esferográfica azul e documento of icial de identificação com 
fotografia, dentro da validade. Deverão também esta r munidos de 
calção/sunga/maiô de banho para realização dos exam es.  

 
 De acordo com o subitem 10.4 do Edital, o candidato  terá que apresentar 

no 1º dia agendado para realização da IS, obrigator iamente, os exames médicos 
complementares relacionados no item III do anexo VI , cuja realização é de sua 
responsabilidade, com os respectivos resultados, qu e deverão estar dentro da 
validade, datados e laudados por especialistas da á rea.  
 

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 ini ciar a inspeção de saúde. 
Essa folha poderá ser acessada através do link 
https://www.marinha.mil.br/sspm/sites/www.marinha.m il.br.sspm/files/49-
%20ANEXO%20W%20-%20DGPM-406%208REV.pdf 

 
O candidato deverá apresentar cópia de comprovante de residência, 

compatível com o endereço alegado.  
 
O candidato deverá chegar ao CPMM, com no máximo 30  (trinta) minutos 

de antecedência do horário escalonado, a fim de evi tar aglomerações. As IS 
obedecerão aos horários previamente determinados.  
 

Inspeção de Saúde (IS) – Dia 06/03/2023 às 07:00.  
220034-8 220060-4 220119-9 220179-7 
220186-9 220199-0 220237-8 220239-4 
220254-6 220414-6 220695-0  

 
Inspeção de Saúde (IS) – Dia 07/03/2023 às 07:00.  

220767-0 220845-4 220874-5 220930-0 
220959-6 221050-3 221306-9 221495-0 
221611-2 221935-6 221981-5  

 

 

 

 

 

 
 


