
MARINHA DO BRASIL  

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA  

 
EDITAL DE 25 DE MAIO DE 2022 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE SAÚDE DA MARINHA -  
QUADRO DE APOIO À SAÚDE EM 2022 (CP-CSM-S/2022) 

 
A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público para Ingresso no  

Corpo de Saúde Marinha - Quadro de Apoio à Saúde em 2022 (CP-CSM-S/2022), publicado na  
Seção 3, do DOU nº 100, de 27/05/2022, conforme abaixo discriminado: 

 
Onde se lê: 

7.3 - No caso de recurso contra o resultado da Redação: 
 

b) A Vista de Redação será realizada da seguinte forma:  
 
I) Os candidatos oriundos da OREL SSPM, que realizaram as provas na cidade do Rio de 

Janeiro, realizarão a vista no 6º (sexto) dia útil, a partir da data seguinte ao da divulgação dos  
resultados na página do SSPM, às 8h30, nas instalações do Serviço de Seleção do Pessoal da 
Marinha, situado na Praça Barão de Ladário, s/nº - Centro - Rio de Janeiro/RJ; e 

 
c) O candidato poderá interpor recurso contra o resultado da Redação até o 7° (sétimo) dia  

útil, a partir do dia seguinte ao da divulgação dos resultados na página do SSPM; 
 

Leia-se: 
 
7.3 - No caso de recurso contra o resultado da Redação: 

 
b) A Vista de Redação será realizada da seguinte forma:  

 
I) Os candidatos oriundos da OREL SSPM, que realizaram as provas na cidade do Rio de 

Janeiro, realizarão a vista no 5º (quinto) dia útil, a partir da data seguinte ao da divulgação dos  
resultados na página do SSPM, às 8h30, nas instalações do Serviço de Seleção do Pessoal da 
Marinha, situado na Praça Barão de Ladário, s/nº - Centro - Rio de Janeiro/RJ; e 

 
c) O candidato poderá interpor recurso contra o resultado da Redação até o 6° (sexto) dia  

útil, a partir do dia seguinte ao da divulgação dos resultados na página do SSPM; 
 
 

XXX---XXX---XXX  


