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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA
Direção de Pessoal
Repartição de Recrutamento e Seleção

RESULTADOS DAS CANDIDATURAS AO CONCURSO EXTERNO
PARA ACESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO),
QUE HABILITA AO INGRESSO NA CATEGORIA DE OFICIAIS DA
CLASSE DE MÉDICOS NAVAIS (MN) DOS QUADROS
PERMANENTES (QP) DA MARINHA.
(Aviso n.º 181/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 4 — 5 de janeiro de 2017)
Terminada a fase de candidatura e envio de documentos para admissão ao concurso conforme
mencionado no número n.º 3 do aviso de abertura, publicam-se os resultados provisórios com a
admissão dos candidatos:
1. Admitidos a concurso, para provas de classificação e seleção:

16FK20001 Ana Isabel Barreira
16MK20007 Mário Diogo Salgado dos Santos Costa Ferreira de Oliveira Segarra
16MK20008 João Pedro de Almeida Porto

Informação adicional
1.

As provas de classificação e seleção dos candidatos admitidos para esta fase, estão previstas
ocorrerem na semana de 13 a 17 de março de 2017, sujeito a alteração.
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2.

As provas de classificação e seleção têm caráter eliminatório e duração mínima prevista de 2 dias,
pelo que se sugere aos candidatos que garantam a condição física necessária, para efeitos da
realização das provas de aptidão física (PAF) previstas no Despacho do ALM CEMA n.º 02/02, de 17
de janeiro (disponível no link http://recrutamento.marinha.pt), mencionadas no n.º 10 do aviso de
abertura.

3.

No 1.º dia de provas os candidatos devem ser portadores de:
a.

Auto Questionário de Saúde (AQS) devidamente preenchido, cujo formulário se encontra
disponível no link http://recrutamento.marinha.pt;

b.

Eletrocardiograma e Raio-X ao Tórax, com respetivos relatórios;

c.

Cartão do cidadão ou bilhete de identidade, cartão de contribuinte e número da segurança
social;

4.

d.

Boletim de vacinas ou equivalente, válido, conforme previsto no plano nacional de vacinação;

e.

Originais dos documentos enviados para candidatura;

f.

Comprovativos dos elementos constantes no Curriculum Vitae.

As convocatórias com indicação do dia, hora e local onde se devem apresentar para as provas de
classificação e seleção, serão enviadas oportunamente, através do endereço de correio eletrónico (e-

mail).
5.

Os encargos financeiros, nos termos da lei, decorrentes das deslocações dos candidatos, em território
nacional, são assumidos pela Marinha.

6.

As restantes provas estão previstas ocorrerem nas seguintes datas, sujeitas a alteração:
a. Dia 20 de março de 2017, comunicação aos candidatos dos temas necessários à realização da
prova teórica.
b. Dia 18 de abril de 2017, realização da prova teórica.
c. Dia 19 de abril de 2017, leitura dos relatórios e apreciação curricular.
d. Dia 26 de abril de 2017, realização da prova prática.
e. Dia 27 de abril de 2017, leitura das histórias clínicas.
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