
 

MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS 

COMUNICADO  Nº  009 

CONCURSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS FUZILEIRO  NAVAIS 

(C-FSD-FN T II/2020) 

 O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais torna pública a retomada da realização das 
etapas complementares do Concurso ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, Turma 
II/2020 (C-FSD-FN T II/2020). 

 Os candidatos deverão comparecer aos Órgãos Executores da Seleção (OES), entre os dias 
03 a 05 de agosto de 2020, para obter informações específicas. Salienta-se a obrigatoriedade do 
uso de máscara facial e porte de álcool em gel. Os candidatos reiniciarão as etapas complementares 
no ponto em que foram suspensas. 

 Para aqueles candidatos que ainda não realizaram a Inspeção de saúde (IS), ressalta-se a 
importância de observar a validade dos EXAMES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS , 
conforme listado no Inciso III do Anexo B do Edital. 

III - EXAMES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS: 
a) Realizados às expensas do candidato: 
- Raios-X de tórax, com validade de até seis (6) meses; 
- Sangue: hemograma completo com plaquetas, glicemia em jejum, dosagem 
de creatinina, TGO ou AST, TGP ou ALT, VDRL ou outra sorologia para 
sífilis (exceto imunocromatografia (Teste Rápido)) e teste anti-HIV (qualquer 
método, exceto imunocromatografia (Teste Rápido)); 
- Urina: EAS; e  
- ECG, com validade de até seis (6) meses. 
Obs (1): os Exames Laboratoriais terão validade de até 3 (três) meses. Todos 
os exames laboratoriais deverão ser assinados por um responsável técnico: 
Farmacêutico Bioquímico, Biomédico, Médico ou Biólogo (este apenas no 
Estado do RJ), conforme couber, devidamente identificado. 
Obs (2): Raios-X de tórax e ECG deverão ser apresentados na íntegra, com 
imagem em meio físico ou digital, traçados ou fotos, além dos respectivos 
laudos, contendo data, nome, nº da inscrição no CRM legíveis, além da 
assinatura do médico que os emitiu. 
Obs (3): A critério da Junta de Saúde, poderão ser solicitados outros exames 
além dos obrigatórios e sua realização ocorrerá às expensas do candidato. 

 
 O novo calendário será disponibilizado oportunamente no site 
https://www.marinha.mil.br/cgcfn, link “Concursos para o CFN”, C-FSD-FN T I e II - 2020. 


