
MARINHA DO BRASIL

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM/2017) -
Convocação de candidato sub judice, em 8 de janeiro de 2021.

I - Em cumprimento à decisão judicial, em trâmite na 24ª Vara Federal do Rio de
Janeiro – RJ, Procedimento Comum nº 5062833-33.2019.4.02.5101/RJ, convoca-se o
candidato abaixo para os Eventos Complementares (EVC) de Teste de Aptidão Física
para Ingresso (TAF-i), Avaliação Psicológica (AP) e Verificação de Documentos
(VD):

Inscrição Nome OREL

119147-8 ALEXANDRE SOBREIRA DOS SANTOS FILHO SSPM

a) Avaliação Psicológica (AP)

O candidato deverá comparecer ao Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha
(SSPM), Praça Barão de Ladário, s/nº - Centro – Rio de Janeiro – RJ (Edifício
Almirante Prado  Maia), no  dia  21/01/2021  às 07h30, portando  comprovante de
inscrição, duas canetas esferográficas (azul ou preta) e documento oficial de
identificação com fotografia, dentro da validade. É de inteira responsabilidade
do  candidato  comparecer  ao  local  de  realização  da  AP  portando  o  material
solicitado. 

Conforme comunicado aos candidatos nº 007/2020, os candidatos deverão
utilizar OBRIGATORIAMENTE máscara de proteção, e além disso, levar sua garrafa
com água e máscara sobressalente.

b) Teste de Aptidão Física para Ingresso (TAF-i)

De acordo com o subitem 11.8 do Edital, o candidato somente realizará o
TAF-i mediante apresentação de Atestado Médico, nos moldes do modelo constante
no  anexo  IX,  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. O candidato deverá 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 para natação. 

Não será autorizada a entrada de candidato trajando bermuda, calção ou
short. 

Conforme comunicado aos candidatos nº 007/2020, o candidato apenas poderá
retirar a máscara durante a realização do TAF-i.

O candidato deverá comparecer ao Centro de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes (CEFAN) - Av. Brasil, 10.590 – Penha – Rio de Janeiro - RJ, no
dia 12/01/2021 às 07h30 (Natação) e 14/01/2021 às 07h30 (Corrida).
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c) Verificação de Documentos (VD)

O candidato deverá entregar no Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha
(SSPM), Praça Barão de Ladário, s/nº - Centro – Rio de Janeiro – RJ (Edifício
Almirante  Prado  Maia),  cópia  autenticada  ou  simples,  esta  acompanhada  dos
documentos originais constantes do subitem 13.1 do Edital, no dia 19/01/2021 no
horário compreendido das 9h às 16h.

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  13.2.1  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 Concurso
Público.
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