
MARINHA DO BRASIL

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

Concurso Público para Ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CP-CEM/
2020), em 30 de abril de 2021.

I - Publica-se o cronograma de realização dos Eventos Complementares (EVC) de
Teste de Aptidão Física para 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 Janeiro (OREL
SSPM).

Conforme comunicado aos candidatos nº 009, os candidatos deverão utilizar
OBRIGATORIAMENTE máscara de proteção, e além disso, levar sua garrafa com água e
máscara sobressalente.
 
a) Teste de Aptidão Física (TAF)

Os candidatos deverão comparecer no Centro de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes (CEFAN) - Av. Brasil, 10.590 – Penha – Rio de Janeiro - RJ, até
às 07h30 nos dias agendados.

De acordo com o subitem 11.9 do Edital, o candidato somente realizará o
TAF-i, mediante apresentação de Atestado Médico, nos moldes do modelo constante
no  Anexo  VII,  preenchido  de  maneira  legível  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, discriminando as modalidades a serem realizadas e
tal  documento  deverá  ser  submetido  ao  médico  pertencente  à  Comissão  de
Avaliação,  para  avaliação  da  conformidade.  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 trajando bermuda, calção ou

short.
Conforme comunicado aos candidatos nº 009, o candidato apenas poderá reti-

rar a máscara durante a realização do TAF-i.

Teste de Aptidão Física para ingresso (TAF-i)
Dia 07/05/2021 – Corrida                                
Dia 10/05/2021 – Natação

220633-6 220681-1 222228-0 220395-2 221143-4 221341-3 221381-9
224125-4 220007-3 220060-4 221923-3 224643-4 223353-7 223362-5
221490-0 221747-3 221787-9 225447-7 225741-6 226682-2 227248-0
223960-5

b) Verificação de Documentos (VD)

Os candidatos da OREL Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM)
deverão entregar, no Posto de Atendimento ao Candidato (PAC), situado na Rua
Visconde de Itaboraí, nº 69 – Centro – Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20010-060,
cópia autenticada ou simples, acompanhada dos documentos originais constantes do
subitem 14.1 do Edital, conforme programação abaixo.
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As cópias deverão ser entregues encadernadas, com as páginas numeradas
(Ex.: 01/20, 02/20, 03/20...) e rubricadas pelo candidato, 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  sejam  cópias  autenticadas  ou  acompanhados  dos  respectivos
documentos originais  para o  devido cotejo,  estes não  serão recebidos.  Todo
documento original será restituído imediatamente ao candidato. Ressalta-se que,
de acordo com o subitem 14.2 do Edital, a não apresentação de qualquer documento
exigido,  bem  como  qualquer  rasura  ou  outra  irregularidade  constatada  nos
documentos entregues, implicará eliminação do candidato do presente CP.

Verificação de Documentos (VD) – Dia 06/05/2021 às 09h

220633-6 220681-1 222228-0 220395-2 221143-4 221341-3 221381-9
224125-4

Verificação de Documentos (VD) – Dia 06/05/2021 às 10h

224643-4 220007-3 220060-4 221923-3 223353-7 223362-5

Verificação de Documentos (VD) – Dia 06/05/2021 às 11h

221490-0 221747-3 221787-9 225447-7 225741-6 226682-2 227248-0
223960-5

c) Prova de Títulos (PT)

A entrega dos documentos comprobatórios dos títulos, para os candidatos
inscritos pela OREL SSPM (cidade do Rio de Janeiro-RJ), será realizada no Posto
de Atendimento ao Candidato (PAC), situado na Rua Visconde de Itaboraí, n° 69 -
Centro - Rio de Janeiro - RJ, no dia e horário agendado.

Por ocasião da entrega dos títulos, o candidato terá que entregar cópia
autenticada do diploma de graduação na área para qual ele está concorrendo. A
apresentação  do  diploma  de  graduação  tem  a  finalidade  de  possibilitar  a
verificação da correlação entre a graduação e as titulações apresentadas. 

No ato da entrega dos documentos comprobatórios dos títulos, o candidato
deverá  preencher  e  assinar  um  formulário
(www.marinha.mil.br/sspm/?q=concurso/modelos-documentos), no qual relacionará os
títulos entregues. Deverão ser entregues cópias de toda a documentação original.
A autenticação poderá ser realizada em cartório ou pelo servidor civil/militar
que receber o documento, por meio do cotejo com o documento original, sendo
devolvido o respectivo documento original ao candidato. Documentos não originais
impressos da  Internet pelo  candidato deverão  indicar o  sitio eletrônico  da
autenticação online do documento.

A  entrega  dos  títulos  não  garante  a  obtenção  de  pontuação,  pois  os
títulos ainda serão avaliados por Comissão Examinadora designada especialmente
para esse fim, que deliberará sobre a pontuação a ser atribuída.

Prova de Títulos (PT) – Dia 06/05/2021 às 09h30

220633-6 220681-1 222228-0 220395-2 221143-4 221341-3 221381-9
224125-4

Prova de Títulos (PT) – Dia 06/05/2021 às 10h30

224643-4 220007-3 220060-4 221923-3 223353-7 223362-5
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file:///home/SVCSEL/04015983/%C3%81rea%20de%20Trabalho/Publicar/www.marinha.mil.br%2Fsspm%2F%3Fq=concurso%2Fmodelos-documentos


Prova de Títulos (PT) – Dia 06/05/2021 às 11h30

221490-0 221747-3 221787-9 225447-7 225741-6 226682-2 227248-0
223960-5

d) Inspeção de Saúde (IS)

Os candidatos deverão comparecer ao Centro de Perícias 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 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 10.4 do Edital, o candidato terá que apresentar
no 1º dia agendado para realização da IS, obrigatoriamente, os exames médicos
complementares relacionados no item III do Anexo VI, 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 julgar 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/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  evitar  aglomerações.  As  IS
obedecerão aos horários previamente determinados.

    

Inspeção de Saúde (IS) – Dia 19/05/2021 às 7h
220633-6 220681-1 222228-0 220007-3

                       

Inspeção de Saúde (IS) – Dia 19/05/2021 às 8h30

220060-4 220395-2 221143-4 221341-3

Inspeção de Saúde (IS) – Dia 19/05/2021 às 10h30

221381-9 221490-0 221747-3 221787-9

Inspeção de Saúde (IS) – Dia 20/05/2021 às 7h

221923-3 223353-7 223362-5

Inspeção de Saúde (IS) – Dia 20/05/2021 às 8h30

223960-5 224125-4 224643-4 225447-7

Inspeção de Saúde (IS) – Dia 20/05/2021 às 10h30

225741-6 226682-2 227248-0
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