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MARINHA DO BRASIL 
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

 
EDITAL DE 22 DE JANEIRO DE 2019 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO ÀS ESCOLAS DE APRENDIZES-

MARINHEIROS (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: 

13 - DA VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (VD) (eliminatóri a) 
b) Certificado ou Declaração de Conclusão do Curso de Ensino Médio, esta última 

acompanhada do respectivo Histórico-Escolar ou declaração constante no anexo VI. Caso o 
candidato apresente a declaração constante do anexo VI, deverá apresentar, no dia de sua 
apresentação na EAM, o certificado; 
 

ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE CONCLU SÃO DE 
CURSO (DC) 

Eu, (nome do candidato), identidade número (numeral), (órgão expedidor), inscrito no CPF 
sob o nº (numeral), inscrição nº (numeral), declaro, para fins de prosseguimento no Concurso 
Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros em 2019, que estou ciente de que a não 
apresentação de (nome do documento exigido para exercício do cargo) até a data de minha 
apresentação na Escola ensejará minha eliminação do certame. 
 
Leia-se: 

13 - DA VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (VD) (eliminatóri a) 
b) Certificado ou Declaração de Conclusão do Curso de Ensino Médio, esta última 

acompanhada do respectivo Histórico-Escolar ou declaração constante no anexo VI. Caso o 
candidato apresente a declaração constante do anexo VI, deverá apresentar, até a data de sua 
matricula no curso, o certificado; 
 

ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE CONCLU SÃO DE 
CURSO (DC) 

Eu, (nome do candidato), identidade número (numeral), (órgão expedidor), inscrito no CPF 
sob o nº (numeral), inscrição nº (numeral), declaro, para fins de prosseguimento no Concurso 
Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros em 2019, que estou ciente de que a não 
apresentação de (nome do documento exigido para exercício do cargo) até a data de minha 
matricula no curso ensejará minha eliminação do certame. 
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