MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA
Concurso Público para Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada do
Corpo de Praças da Armada (CP-QTPA/2019), Convocação de Candidato Sub judice, em
17 de abril de 2020.
I
Em
cumprimento
ao
Parecer
de
Força
Executória
nº
00054/2020/CSPCM/PUPA/PGU/AGU da Procuradoria da União no Estado do Pará, no
processo judicial nº 1009182-64.2020.4.01.3900, convoca-se o candidato abaixo:
Profissão: Área Técnica de Mecânica
Inscrição
700383-7

Nome
RODRIGO JOSÉ MODESTO DA ROCHA

OREL
Com4ºDN

II - Instruções Diversas:
1. O local de concentração do candidato será no Centro de Instrução Almirante
Alexandrino (CIAA), situado na Avenida Brasil nº 10.946 – Penha – Rio de Janeiro, RJ,
CEP: 21012-350. Tendo em vista os protocolos para o enfrentamento, prevenção e
controle da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-2019) a data e horário de
apresentação, para o Início do Período de Adaptação, será divulgado oportunamente. O
candidato deverá acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados
divulgados na página do SSPM na Internet ou em uma das OREL do anexo I do Edital.
2. De acordo com o subitem 16.9 do Edital, as despesas relativas a transporte,
alimentação e estada, de seu domicílio até o CIAA, serão custeadas pelo próprio
candidato. Excetuam-se os casos que se enquadrarem no disposto do subitem 16.9.1 do
Edital que poderá solicitar, por meio de requerimento, que a passagem da sua OREL
(local de realização da prova) até o CIAA seja custeada pela Marinha, por intermédio
das Organizações Responsáveis pela Supervisão Regional (ORSR), ou seja, dos Comandos
dos Distritos Navais.
3. O candidato que não possuir o Diploma ou Certificado/Declaração de conclusão
e ou Registro Profissional por ocasião da VD e que apresentou o modelo constante do
anexo III ou anexo IV e o anexo V ou VI do Edital, deverá apresentá-los até a data da
matrícula no Curso, conforme previsto no subitem 12.1 do Edital.

