MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA
EDITAL DE 02 DE JANEIRO DE 2020.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE SAÚDE DA MARINHA - QUADRO
DE APOIO À SAÚDE EM 2020 (CP-CSM-S/2020)
A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público para Ingresso no Corpo de
Saúde da Marinha - Quadro de Apoio à Saúde em 2020 (CP-CSM-S/2020), publicado na Seção 3, do
DOU nº 5, de 08/01/2020, conforme abaixo discriminado:
Onde se lê:
ANEXO II
CALENDÁRIO DE EVENTOS
EVENTO
DATA

02

03
04
05
06

2ª Quinzena de
ABRIL/2020

1ª Quinzena de
MAIO/2020
1ª Quinzena de
MAIO/2020
1ª Quinzena de
MAIO/2020
1ª Quinzena de
JULHO/2020

Leia-se:
ANEXO II
CALENDÁRIO DE EVENTOS
EVENTO
DATA

02

Data a ser definida

03

Data a ser definida

04

Data a ser definida

05

Data a ser definida

ATIVIDADES
O candidato deverá consultar a página do SSPM na Internet ou as
OREL (pessoalmente ou pelos telefones disponíveis) para
informações sobre a data, os horários de abertura e fechamento
dos portões, o horário limite para se apresentar na sala ou setor
para identificação, o horário de realização da prova escrita, o
endereço do local onde realizará as prova escrita objetiva e a
redação e o material suplementar necessário à realização dessas
provas.
Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais e
Redação.
Disponibilização das Provas Digitalizadas na página do SSPM na
Internet.
Divulgação dos gabaritos. À disposição dos candidatos nas
OREL e Internet.
Divulgação, na Internet, das notas da Redação dos candidatos
convocados para a realização dos EVC. Essa relação também
estará disponível para os candidatos nas OREL.

ATIVIDADES
O candidato deverá consultar a página do SSPM na Internet ou as
OREL (pessoalmente ou pelos telefones disponíveis) para
informações sobre a data, os horários de abertura e fechamento
dos portões, o horário limite para se apresentar na sala ou setor
para identificação, o horário de realização da prova escrita, o
endereço do local onde realizará as prova escrita objetiva e a
redação e o material suplementar necessário à realização dessas
provas.
Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais e
Redação.
Disponibilização das Provas Digitalizadas na página do SSPM na
Internet.
Divulgação dos gabaritos. À disposição dos candidatos nas
OREL e Internet.

06

Data a ser definida

Divulgação, na Internet, das notas da Redação dos candidatos
convocados para a realização dos EVC. Essa relação também
estará disponível para os candidatos nas OREL.
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