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MARINHA DO BRASIL 
 

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 
 

Concurso Público para Ingresso no Quadro Técnico do  Corpo Auxiliar da  
Marinha (CP-T/2022) – Chamada para os Eventos Compl ementares, em 6 de 
dezembro de 2022. 
 
I - Publica-se o cronograma de realização dos Event os Complementares (EVC) de 
Teste de Aptidão Física de ingresso (TAF-i) , Verificação de Documentos (VD), 
Prova de Títulos (PT) e Inspeção de Saúde (IS) para  os candidatos aprovados 
nas provas escritas, que realizaram as provas na cidade do Rio de Janeir o 
(OREL SSPM) . 
 
a) Teste de Aptidão Física de ingresso (TAF-i) 
 

Os candidatos deverão comparecer no Centro de Educa ção Física Almirante 
Adalberto Nunes (CEFAN)  - Av. Brasil, 10.590 – Penha – Rio de Janeiro - RJ . 

 
De acordo com o subitem 11.9 do Edital, o candidato  somente realizará o 

TAF-i, mediante apresentação de Atestado Médico, no s moldes do modelo 
constante no anexo VII, preenchido de maneira legív el 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, discriminan do as modalidades a serem 
realizadas e tal documento deverá ser submetido ao médico pertencente à 
Comissão de Avaliação, para avaliação da conformida de. Os candidatos deverão 
portar o material abaixo discriminado:  

 
• Atestado Médico;  
• comprovante de inscrição;  
• documento oficial de identificação com fotografia  e na validade;  
• um par de tênis;  
• um calção e uma camiseta para ginástica; e  
• uma sunga de banho ou maiô para natação. 
 
Não será autorizada a entrada de candidatos trajand o bermuda, calção ou 

short.  
 

Teste de Aptidão Física de ingresso (TAF-i)  
Dia 12/12/2022 – Corrida – 07:30  
Dia 14/12/2022 – Natação – 07:30.  

300032-1  300102-5 300275-7 300396-0 300526-1 300726-7 300747 -8 

300789-0 300801-6 300887-6 301114-3 301263-0 301482 -0 301562-0 

301991-1 302018-9 302261-9 302308-0 302600-3 302641 -7 302674-0 

302971-4 303140-0 303260-6 304212-6 304390-3 304404 -1 304527-1 

304528-0 304758-4 304827-0 304970-7    
 

b) Verificação de Documentos (VD) 
 

Os candidatos da deverão entregar, no Posto de Aten dimento ao Candidato 
(PAC) , situado na Rua Visconde de Itaboraí, nº 69 – Cent ro – Rio de Janeiro - 
RJ, CEP: 20010-060, cópia autenticada ou simples, a companhada dos documentos 
originais constantes do subitem 14.1 do Edital, con forme programação abaixo:  

 
    As cópias deverão ser entregues encadernadas, c om as páginas numeradas 
(Ex.: 01/20, 02/20, 03/20...) e rubricadas pelo can didato, além de uma 
relação de todos os documentos apresentados, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato a entrega correta ou não. Os documentos 
originais têm a finalidade de comprovar a validade da cópia simples 
apresentada. Caso os documentos apresentados não se jam cópias autenticadas ou 
acompanhados dos respectivos documentos originais p ara o devido cotejo, estes 
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não serão recebidos. Todo documento original será r estituído imediatamente ao 
candidato. Ressalta-se que, de acordo com o subitem  14.2 do Edital, a não 
apresentação de qualquer documento exigido, bem com o qualquer rasura ou outra 
irregularidade constatada nos documentos entregues,  implicará eliminação do 
candidato do presente CP.  
 
Verificação de Documentos (VD) – Dia 15/12/2022 às 08:30.  
300032-1 300396-0 300526-1 300747-8 300789-0 301114 -3 301263-0 
301482-0 302018-9 302308-0 302600-3 302971-4 303140 -0 303260-6 

304404-1       

 
Verificação de Documentos (VD) – Dia 15/12/2022 às 10:00.  
300102-5 300275-7 300726-7 300801-6 300887-6 301562 -0 301991-1 
302261-9 302641-7 302674-0 304212-6 304390-3 304527 -1 304528-0 
304758-4 304827-0 304970-7     

 
c) Prova de Títulos (PT) 
 

Os candidatos deverão entregar os documentos compro batórios dos títulos 
de acordo com as instruções previstas no subitem 12 .1 do Edital do Concurso 
Público, nos dias 14/12/2022 e 15/12/2022 , no horário compreendido entre 09h 
e 16h, exceto para a Profissão de Direito , nos seguintes locais: 
 

Profissão Endereço 

Biblioteconomia 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da  
Marinha (DPHDM) 
Rua Dom Manuel, nº 15 – Praça XV – Centro- Rio de J aneiro  
- CEP: 20090-010. 

Comunicação 
Social 

Centro de Comunicação Social da Marinha-Rio (CCSM-Rio)  
Rua da Pedreira S/N - Complexo do 1° DN, Centro - Rio de 
Janeiro/RJ - CEP: 20091-000. 

Educação Física 

Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes  
(CEFAN)  
Avenida Brasil, nº 10.590 – Penha – Rio de Janeiro/ RJ –  
CEP: 21012-350. 

Estatística 
Diretoria de Administração da Marinha (DAdM) 
Ilha das Cobras, s/nº - Ed. Alte Gastão Motta – 2º andar 
- Centro – Rio de Janeiro/RJ - CEP 20091-000. 

Informática 

Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informaçã o da 
Marinha (DCTIM)  
Rua 1º de Março nº 118 - Edifício Barão de Ladário - 5º 
andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20010-000 . 

Meteorologia 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN)  - Secretaria e 
Comunicações  
Rua Barão de Jaceguai S/N - Ponta da Armação - Ponta 
D’Areia - Niterói/RJ - CEP: 24048-900. 

Pedagogia 

Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM)  - Posto  
de Atendimento ao Candidato  
Rua Visconde de Itaboraí, nº 69 - Centro - Rio de 
Janeiro/RJ - CEP 20010-060. 

Psicologia 

Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) - Posto de  
Atendimento ao Candidato  
Rua Visconde de Itaboraí, nº 69 - Centro - Rio de 
Janeiro/RJ – CEP: 20010-060. 

Segurança do 
Tráfego 

Aquaviário (STA) 

Diretoria de Portos e Costas (DPC)   
Rua Teófilo Otoni nº 4 - Centro - Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 20090-070. 
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d) Inspeção de Saúde (IS) 
 

Os candidatos deverão comparecer ao Centro de Períc ias Médicas da 
Marinha (CPMM), Ilha das Cobras, s/nº - Centro – Rio 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.  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 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 04/01/2023 às 07:00.  

300032-1 300396-0 300526-1 300747-8 300789-0 301114 -3 301263-0 

301482-0 302018-9 302971-4 303140-0 303260-6   
 

Inspeção de Saúde (IS) – Dia 05/01/2023 às 07:00.  

302308-0 302600-3 304404-1 300102-5 300275-7 300726 -7 300801-6 

300887-6 301562-0 301991-1 302261-9 302641-7 302674 -0 304212-6 

304390-3 304527-1 304528-0 304758-4 304827-0 304970 -7  
 
 

 


