
MARINHA DO BRASIL 
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

 
EDITAL DE 12 DE MARÇO DE 2019 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE ENGENHEIROS DA 

MARINHA EM 2019 (CP-CEM/2019) 
 

Em cumprimento ao disposto no Decreto nº 9.739 de 28 de março de 2019, no seu Art. 36 §2º, a 
Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público para Ingresso no Corpo de 
Engenheiros da Marinha em 2019 (CP-CEM/2019), publicado na Seção 3, do DOU nº 49, de 13/03/2019, 
conforme abaixo discriminado: 

 
Onde se lê:  

13 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (AP) (eliminatória)  
13.5 - O candidato que obtiver o resultado “I” na AP será eliminado. 
13.6 - O candidato “I” na AP poderá requerer uma Entrevista de Apresentação de Resultados (EAR) 

e Recurso Administrativo. No caso de EAR, os requerimentos poderão ser encaminhados ao SSPM, em até 
2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado da AP. No caso de Recurso, em até 2 (dois) dias úteis 
após a realização da EAR. 
         13.7 - A EAR visará tão somente a prestar esclarecimentos técnicos, não afetando o resultado obtido 
nem servindo como fonte de informações complementares a qualquer outro órgão. 
         13.8 - No caso de Recurso Administrativo, será designada uma Comissão composta por Oficiais do 
Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) que não participaram da AP, que terá por atribuição 
reavaliar o material do candidato, não consistindo em uma outra aplicação das técnicas realizadas ou 
correspondentes. 

13.9 - O candidato “Inapto” na AP poderá optar por não realizar a EAR, e ainda assim, requerer o 
Recurso Administrativo, em até 4 (quatro) dias úteis após a divulgação do resultado. Nesse caso, tal 
informação deverá constar na solicitação do recurso. 

 
 
ANEXO II 
CALENDÁRIO DE EVENTOS  

EVENTO DATA /PERÍODO ATIVIDADES  

18 
11/11/2019 a 
14/11/2019 

Avaliação  Psicológica  (AP)  e  Verificação  de  Dados  Biográficos 
(VDB). 

19 
13/11/2019 a 
19/11/2019 

Inspeção de Saúde (IS). 

20 
12/11/2019 a 
29/11/2019 Teste de Aptidão Física (TAF). 

25 
A partir de 
09/12/2019 

Divulgação dos candidatos aptos na AP. 

28 
Três dias úteis após 

a divulgação do 
Evento 25 

Período para o candidato inapto na AP solicitar Entrevista de 
Apresentação de Resultados (EAR). 

29 
A partir de 
11/12/2019 

Divulgação das notas da PT e o resultado da VDB. 

30 
A partir de 
12/12/2019 

Divulgação, na Internet, dos candidatos aprovados na IS e TAF e 
convocados para realização de Procedimento de Heteroidentificação 
(PH). 

31 
Três dias úteis após 

a divulgação do 
Evento 28 

Período para o candidato entrar com recurso contra a VDB e o 
resultado da PT. 

32 16/12/2019 Procedimento de Heteroidentificação. 



33 17/12/2019 
Divulgação do resultado preliminar do Procedimento de 
Heteroidentificação (PH). 

34 
Três dias úteis após 

a divulgação do 
Evento 32 

Período para o candidato entrar com recurso contra o PH. 

35 
A partir de 
06/01/2020 

 

Divulgação do resultado definitivo do Procedimento de 
Heteroidentificação (PH). 

36 
A partir de 
21/01/2020 

Divulgação do Resultado da Seleção Inicial do CP na Internet. 

37 17/02/2020 
Concentração dos candidatos titulares, no Centro de Instrução 
Almirante Wandenkolk (CIAW), para o início do Período de 
Adaptação. 

38 
17/02/2020 a 
08/03/2020 

Período de Adaptação (PA). 

39 06/03/2020 Data limite para a convocação dos candidatos reservas. 

40 09/03/2020 Início do Curso. 

 

Leia-se:  
 
13 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (AP) (eliminatória) 
13.5 - O candidato “I” na AP poderá requerer uma Entrevista de Apresentação de Resultados (EAR) 

e Recurso Administrativo. No caso de EAR, os requerimentos poderão ser encaminhados ao SSPM, em até 
2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado preliminar dos candidatos aptos na AP. No caso de 
Recurso, em até 2 (dois) dias úteis findo o prazo para a realização da EAR. 

13.6 - A EAR visará tão somente a prestar esclarecimentos técnicos, não afetando o resultado obtido 
nem servindo como fonte de informações complementares a qualquer outro órgão. 

13.7 - No caso de Recurso Administrativo, será designada uma Comissão composta por Oficiais do 
Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) que não participaram da AP, que terá por atribuição 
reavaliar o material do candidato, não consistindo em uma outra aplicação das técnicas realizadas ou 
correspondentes. 

13.8 - O candidato “Inapto” na AP poderá optar por não realizar a EAR, e ainda assim, requerer o 
Recurso Administrativo, em até 4 (quatro) dias úteis após a divulgação do resultado preliminar dos 
candidatos aptos na AP. Nesse caso, tal informação deverá constar na solicitação do recurso. 

13.9 - O resultado definitivo dos candidatos aptos na AP será divulgado na página do SSPM, na 
Internet. 

 
ANEXO II 
CALENDÁRIO DE EVENTOS  

EVENTO DATA/PERÍODO ATIVIDADES 

18 
11/11/2019 a 
14/11/2019 

Verificação  de  Dados  Biográficos (VDB). 

18.1 
11/11/2019 a 
21/11/2019 

Teste de Aptidão Física (TAF). 

19 
13/11/2019 a 
29/11/2019 

Inspeção de Saúde (IS). 

20 
18/11/2019 a 
22/11/2019 

Avaliação  Psicológica  (AP) . 

25 
A partir de 
10/12/2019 

Divulgação do resultado preliminar dos candidatos aptos na AP. 

28 
Dois dias úteis após 

a divulgação do 
Evento 25 

Período para o candidato inapto na AP solicitar a Entrevista de 
Apresentação de Resultados (EAR), caso opte, de acordo com item 
13.5. 



29 
Até quatro dias úteis 
após a realização do 

Evento 25 

Período para o candidato inapto na AP solicitar o Recurso 
Administrativo, caso opte, de acordo com item 13.8. 

30 
A partir de 
09/01/2020 

Divulgação do resultado definitivo dos candidatos aptos na AP. 

31 
A partir de 
11/12/2019 

Divulgação das notas da PT e o resultado da VDB. 

32 
A partir de 
12/12/2019 

Divulgação, na Internet, dos candidatos aprovados na IS e TAF e 
convocados para realização de Procedimento de Heteroidentificação 
(PH). 

33 
Três dias úteis após 

a divulgação do 
Evento 28 

Período para o candidato entrar com recurso contra a VDB e o 
resultado da PT. 

34 16/12/2019 Procedimento de Heteroidentificação. 

35 17/12/2019 
Divulgação do resultado preliminar do Procedimento de 
Heteroidentificação (PH). 

36 
Três dias úteis após 

a divulgação do 
Evento 34 

Período para o candidato entrar com recurso contra o PH. 

37 
A partir de 
06/01/2020 

Divulgação do resultado definitivo do Procedimento de 
Heteroidentificação (PH). 

38 
A partir de 
21/01/2020 

Divulgação do Resultado da Seleção Inicial do CP na Internet. 

39 17/02/2020 
Concentração dos candidatos titulares, no Centro de Instrução 
Almirante Wandenkolk (CIAW), para o início do Período de 
Adaptação. 

40 
17/02/2020 a 
08/03/2020 

Período de Adaptação (PA). 

41 06/03/2020 Data limite para a convocação dos candidatos reservas. 

42 09/03/2020 Início do Curso. 

 

Incluir:  
13.10 - O candidato que obtiver o resultado “I” na AP, em caráter definitivo, será considerado 

eliminado do CP. 
 
 
 
 

XXX---XXX---XXX 

 


