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MARINHA DO BRASIL 
 

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 
 

RETIFICAÇÃO DE NOTA DE INTERNET 
 

Concurso Público para Ingresso no Corpo de Saúde da  Marinha (CP-CSM) – 
Quadro de Médicos (Md), em 18 de outubro de 2018. 

 
I - O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSP M), na qualidade de 

Organização de Coordenação e Execução Geral (OCEG),  republica a Nota divulgada 
em 17 de outubro de 2018, por ter sido suprimido pa rte do agendamento da 
Inspeção de Saúde  referente ao dia 23 de outubro. 
 
 
b) Inspeção de Saúde (IS)  

Os candidatos deverão comparecer ao Centro de Períc ias Médicas da Marinha 
(CPMM), Ilha das Cobras, s/nº - Centro – Rio de Jan eiro – RJ (Acesso: Praça 
Barão de Ladário), impreterivelmente até às 6h30 do dia agendado , portando 
comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul  e documento oficial de 
identificação com fotografia. Deverão portar os exa mes de acordo com o subitem 
10.4 do Edital. Também devem estar munidos de calçã o/sunga de banho, para a 
realização dos exames.  
 

Inspeção de Saúde (IS) - DIA 23/10/2018 - HOMENS  

551169-4 551172-3 551211-0 551236-3 551239-8 551253-1 551296-1  

551307-5 551316-3 551331-5 551374-5 551389-2 551434-2 551439-3  

551460-9 551501-1 551505-4 551624-1       

 
II - O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SS PM), na qualidade de 

Organização de Coordenação e Execução Geral (OCEG),  republica a Nota divulgada 
em 17 de outubro de 2018, por ter saído com incorre ções no texto conforme abaixo 
discriminado: 
 
 
Onde se lê: 
 
“II - Publica-se a relação dos candidatos, oriundos  do Programa de Residência 
Médica do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), apro vados na Prova de Redação, 
convocados para a realização dos Eventos Complement ares (EVC) de Inspeção de 
Saúde (IS), Teste de Aptidão Física (TAF) e Prova d e Títulos (PT), ordenada por 
especialidade e nº de inscrição, com nome, nota da Redação (RE), data de 
nascimento (Nasc.) e Organização Responsável pela E xecução Local (OREL):”  
 
“IV - Recursos contra o resultado da Prova de Redaç ão:  

O candidato que desejar interpor recurso, conforme previsto no item 7 do 
Edital, poderá fazê-lo, observando os prazos previs tos em Edital. O resultado 
dos Recursos da Redação, caso ocorram, será dado a conhecer, em caráter 
irrevogável na esfera administrativa, no sítio elet rônico da DEnsM ou nas OREL, 
listadas no Anexo I do Edital do Concurso Público.”   
 
Leia-se: 
 
“II - Publica-se a relação dos candidatos, oriundos  do Programa de Residência 
Médica do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), apro vados na Prova de Redação, 
convocados para a realização dos Eventos Complement ares (EVC) de Inspeção de 
Saúde (IS), Teste de Aptidão Física (TAF) e Prova d e Títulos (PT), Verificação 
de Documentos (VD), Avaliação Psicológica (AP) e Ve rificação de Dados 
Biográficos (VDB) ordenada por especialidade e nº d e inscrição, com nome, nota 
da Redação (RE), data de nascimento (Nasc.) e Organ ização Responsável pela 
Execução Local (OREL):”  
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“IV - Recursos contra o resultado da Prova de Redaç ão:  

O candidato que desejar interpor recurso, conforme previsto no item 7 do 
Edital, poderá fazê-lo, observando os prazos previs tos em Edital. O resultado 
dos Recursos da Redação, caso ocorram, será dado a conhecer, em caráter 
irrevogável na esfera administrativa, no sítio elet rônico do SSPM  ou nas OREL, 
listadas no Anexo I do Edital do Concurso Público.”  

 
 
  

 
 

 


