
MARINHA DO BRASIL 
 

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 
 
 

Concurso Público para Ingresso no Corpo de Saúde da  Marinha (CP-CSM/2018) – 
Quadro de Médicos (Md), em 07 de fevereiro de 2019.  
 
I - Em virtude de verificação administrativa e da a utorização do acréscimo de 01 
(uma) vaga nas Especialidades de Hematologia e Orto pedia e Traumatologia e 04 
(quatro) vagas na Especialidade de Dermatologia con templadas na Retificação de 
Edital – 010, publicada em 30 de janeiro de 2019, c onvocam-se os candidatos abaixo 
para o Procedimento de Heteroidentificação compleme ntar à autodeclaração dos 
candidatos negros, que se autodeclararam pretos ou pardos no ato da inscrição do 
Concurso Público, conforme previsto no subitem 2.4. 3 do Edital: 
 
OREL: SSPM 

551209-9 550361-9    
 
OREL: EAMES 

551027-0     
 
 
II -  Esses candidatos serão submetidos ao Procedim ento de Heteroidentificação 
(PH), em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014, 
regulada pela Portaria Normativa Nº 38/GM-MD, de 25  de junho de 2018.   
 
III – Os candidatos da OREL Serviço de Seleção do P essoal da Marinha (SSPM) 
deverão comparecer ao SSPM, situado na Praça Barão de Ladário, s/nº - Centro – Rio 
de Janeiro – RJ (Edifício Almirante Prado Maia), no dia 11/02/2019, 
impreterivelmente  até as 08h00 , em atendimento ao previsto no subitem 2.2.3 do 
Edital do Concurso Público. Os candidatos terão 15 (quinze) minutos de tolerância.  
 
IV - O candidato da OREL Escola de Aprendizes-Marin heiros do Espírito Santo 
(EAMES) deverá comparecer à EAMES, situada na Ensea da do Inhoa - s/n° - Prainha - 
Vila Velha - ES, no dia 11/02/2019, impreterivelmente  até as 08h00 , em atendimento 
ao previsto no subitem 2.2.3 do Edital do Concurso Público. O candidato terá 15 
(quinze) minutos de tolerância.  
 
V – Os candidatos serão recebidos no SSPM/OREL e se rão designados a aguardar o 
início do PH, em local reservado especialmente para  esta finalidade. 
 
VI – Ressalta-se que o candidato será eliminado do Concurso Público se deixar de 
comparecer ao citado PH, ainda que por motivo de fo rça maior ou caso fortuito, 
conforme prevê o subitem 5.4 do Edital.  


