MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA
EDITAL DE 22 DE JANEIRO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO ÀS ESCOLAS DE APRENDIZESMARINHEIROS (CPAEAM) EM 2019.
A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público para Admissão às
Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) em 2019, publicado na Seção 3, do DOU nº 16, de
23/01/2019, conforme abaixo discriminado:
Onde se lê:
ANEXO III
3 - ESPECIALIDADES POR ÁREA PROFISSIONAL
ÁREA PROFISSIONAL DE APOIO
ESPECIALIDADES/
O QUE FAZ
SUBESPECIALIDADES
São profissionais que atuam em busca e salvamento de vida
humana e material, realizam reparos nos cascos das embarcações
abaixo da linha d’água. São submetidos a intenso treinamento, para
Mergulho (MG)
estarem sempre preparados para as missões. “O mergulhador da
Marinha é um marinheiro perito em resgate: se algo estiver
perdido, ele encontra; se algo estiver no caminho, ele tira; se algo
estiver no fundo, ele traz à superfície”.
ÁREA PROFISSIONAL DE MECÂNICA
ESPECIALIDADES/
O QUE FAZ
SUBESPECIALIDADES
Atua na sinalização náutica, sendo responsável pela operação e
manutenção dos faróis, planejamento e execução do
posicionamento de outros sinais de auxílio à navegação marítima
(boias). O faroleiro é um profissional versátil que participa tanto de
Faroleiro (FR)
atividades operativas, como a instalação de um sinal em um
ambiente hostil e inóspito, quanto de atividades administrativas,
fazendo o registro de todo o processo de sinalização. “Os FR são
profissionais comprometidos, responsáveis pela segurança da
navegação e com gosto pela aventura”.
ÁREA PROFISSIONAL DE ELETROELETRÔNICA
ESPECIALIDADES/
O QUE FAZ
SUBESPECIALIDADES
O profissional dessa especialidade trabalha com os diversos tipos
de armamento de grande porte (canhões, mísseis e torpedos) e de
pequeno porte (metralhadora, fuzis e pistolas), de forma que
funcionem perfeitamente quando forem utilizados, cumprindo os
Armamento (AM)*
procedimentos de segurança em todas as atividades. É uma das
mais importantes profissões da Marinha de Guerra do Brasil, pois a
prontidão do armamento traduz a essência do poder de uma Força
Naval e retrata o grau de profissionalismo dos seus marinheiros. É
o profissional responsável por manter, testar, apontar e disparar
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canhões, metralhadoras, foguetes, bombas, granadas, mísseis e
torpedos em navios, aeronaves e submarinos. Adquire
conhecimento e experiência nas áreas de eletrônica, eletricidade,
mecânica e hidráulica.
Leia-se:
ANEXO III
3 - ESPECIALIDADES POR ÁREA PROFISSIONAL
ÁREA PROFISSIONAL DE MECÂNICA
ESPECIALIDADES/
O QUE FAZ
SUBESPECIALIDADES
São profissionais que atuam em busca e salvamento de vida
humana e material, realizam reparos nos cascos das embarcações
abaixo da linha d’água. São submetidos a intenso treinamento, para
Mergulho (MG)
estarem sempre preparados para as missões. “O mergulhador da
Marinha é um marinheiro perito em resgate: se algo estiver
perdido, ele encontra; se algo estiver no caminho, ele tira; se algo
estiver no fundo, ele traz à superfície”.
ÁREA PROFISSIONAL DE ELETROELETRÔNICA
ESPECIALIDADES/
O QUE FAZ
SUBESPECIALIDADES
Atua na sinalização náutica, sendo responsável pela operação e
manutenção dos faróis, planejamento e execução do
posicionamento de outros sinais de auxílio à navegação marítima
(boias). O faroleiro é um profissional versátil que participa tanto de
Faroleiro (FR)
atividades operativas, como a instalação de um sinal em um
ambiente hostil e inóspito, quanto de atividades administrativas,
fazendo o registro de todo o processo de sinalização. “Os FR são
profissionais comprometidos, responsáveis pela segurança da
navegação e com gosto pela aventura”.
O profissional dessa especialidade trabalha com os diversos tipos
de armamento de grande porte (canhões, mísseis e torpedos) e de
pequeno porte (metralhadora, fuzis e pistolas), de forma que
funcionem perfeitamente quando forem utilizados, cumprindo os
procedimentos de segurança em todas as atividades. É uma das
mais importantes profissões da Marinha de Guerra do Brasil, pois a
Armamento (AM)
prontidão do armamento traduz a essência do poder de uma Força
Naval e retrata o grau de profissionalismo dos seus marinheiros. É
o profissional responsável por manter, testar, apontar e disparar
canhões, metralhadoras, foguetes, bombas, granadas, mísseis e
torpedos em navios, aeronaves e submarinos. Adquire
conhecimento e experiência nas áreas de eletrônica, eletricidade,
mecânica e hidráulica.
Excluir:
ANEXO III
3 - ESPECIALIDADES POR ÁREA PROFISSIONAL
ÁREA PROFISSIONAL DE MECÂNICA
ESPECIALIDADES/
O QUE FAZ
SUBESPECIALIDADES
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O profissional dessa especialidade trabalha com os diversos tipos
de armamento de grande porte (canhões, mísseis e torpedos) e de
pequeno porte (metralhadora, fuzis e pistolas), de forma que
funcionem perfeitamente quando forem utilizados, cumprindo os
procedimentos de segurança em todas as atividades. É uma das
mais importantes profissões da Marinha de Guerra do Brasil, pois a
Armamento (AM)*
prontidão do armamento traduz a essência do poder de uma Força
Naval e retrata o grau de profissionalismo dos seus marinheiros. É
o profissional responsável por manter, testar, apontar e disparar
canhões, metralhadoras, foguetes, bombas, granadas, mísseis e
torpedos em navios, aeronaves e submarinos. Adquire
conhecimento e experiência nas áreas de eletrônica, eletricidade,
mecânica e hidráulica.
Arma e desarma aeronaves; faz a manutenção de armamentos e
equipamentos relacionados aos sistemas de armas da aeronave;
controla os paióis de munição; controla publicações técnicas
referentes à munição e armamento; realiza adestramento de tiro;
Armamento de Aviação
supervisiona a instalação de armas e lançadores em aeronaves. Em
(AV-VA)*
função das características da profissão, o AV-VA é responsável
pela segurança de terceiros e deve possuir credencial de segurança
para o acesso e manuseio de armas, munições e publicações
técnicas sigilosas.
Responsável pela inspeção e reparo dos sistemas hidráulicos
Hidráulica da Aviação
(bombas, motores) das aeronaves. Realiza estudo e pesquisa
(HV)
através de manuais técnicos, além de análise de laudos técnicos.
O AV-EV tem como principal atividade orientar aeronaves em
quaisquer navios com convoo ou OM com helipontos, efetuando as
seguintes tarefas: controlar diariamente o combustível de aviação;
preparar o convoo e realizar o abastecimento das aeronaves;
inspecionar os compartimentos de combustíveis; preparar a
Manobras e Equipamentos catapulta, bem como realizar a colocação do avião na trilha da
de Apoio de Aviação (EV) catapulta para ser lançado; realizar inspeção, manutenção e
preparação dos mecanismos utilizados na frenagem das aeronaves;
efetuar salvamento e combate a incêndio em caso de acidentecom
aeronaves; efetuar manutenção e conservação do convoo e operar o
módulo de produção de oxigênio líquido de navio-aeródromo e
esquadrões de aviões.
ÁREA PROFISSIONAL DE ELETROELETRÔNICA
ESPECIALIDADES/
O QUE FAZ
SUBESPECIALIDADES
Arma e desarma aeronaves; faz a manutenção de armamentos e
equipamentos relacionados aos sistemas de armas da aeronave;
controla os paióis de munição; controla publicações técnicas
referentes à munição e armamento; realiza adestramento de tiro;
Armamento de Aviação
supervisiona a instalação de armas e lançadores em aeronaves. Em
(AV-VA)*
função das características da profissão, o AV-VA é responsável
pela segurança de terceiros e deve possuir credencial de segurança
para o acesso e manuseio de armas, munições e publicações
técnicas sigilosas.
Operação de Sensores de Opera sensores de aviação (radares para busca de superfície e
Aviação (AV-VS)
sonares para busca submarina) em aeronaves; realiza inspeções e
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supervisão de sistema de manutenção planejada nos sensores de
aviação; prepara aeronaves para voo no seu âmbito de atuação;
vetora a aeronave em ataque a alvos de superfície (navios) e
submarinos. Executa procedimentos de comunicação bilateral
entre pilotos e operadores.
* A especialidade de AM e a subespecialidade de VA constam em duas áreas profissionais,
por contemplarem atividades comuns.
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