
MARINHA DO BRASIL 
 

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 
 

Concurso Público para ingresso no Corpo de Engenhei ros (CP-CEM) - 
2021, em 25 de março de 2022. 
 

I - Publica-se o cronograma de realização dos Event os Complementares 
(EVC) de Teste de Aptidão Física de ingresso (TAF-i ) para os candidatos 
aprovados nas provas escritas da OREL Serviço de Se leção do Pessoal da 
Marinha (SSPM) . 
 

Os candidatos deverão comparecer no Centro de Educa ção Física Almirante 
Adalberto Nunes (CEFAN) - Av. Brasil, 10.590 – Penh a – 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, 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)  
Corrida  – Dia 29/03/2022 às 07h30 
Natação  – Dia 31/03/2022 às 07h30 
220140-4 220147-1 220156-0 220158-6 220254-6 220505 -0 220549-9 
220558-7 220616-8 220668-6 220727-5 220865-7 220871 -0 221021-2 
221536-3 222384-9 222543-0 222784-0 222844-7 222867 -4 222958-9 
222968-5 223273-7 223797-6     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


