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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), 1ª convoc ação de candidatos 
reservas,em 16 de abril de 2020. 

 
I  – Convocam-se os candidatos reservas abaixo, virtud e remanejamento de 
vagas não preenchidas da Área Técnica de Eletroelet rônica, em atenção ao 
subitem 19.3 do Edital, após respeitado o previsto na Lei nº 12.990/2014, para 
o Período de Adaptação do CP-QTPA/2019: 

 
Profissão: Área Técnica de Mecânica 
NºInscr. Nome OREL 
700816 - 0 LUIS PEDRO SALES BOSCO PEREIRA SSPM 
700936 - 6 NICKSON RULIÃ MEDEIROS LEPICH CFPA 
700129 - 2 ARTHUR FRANCIS TEIXEIRA PINHO SOUZA SSPM 
 

 
II  – Informações diversas 

 
1.  O local de concentração dos candidatos titulares se rá no Centro de 

Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), situado na Avenida Brasil nº 10.946 – 
Penha – Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21012-350. Tendo e m vista os protocolos para 
o enfrentamento, prevenção e controle da infecção p elo novo Coronavírus 
(COVID-2019)a data e horário de apresentação, para o Início do Período de 
Adaptação, será divulgado oportunamente. O candidat o 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 E dital.  

 
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 ca sos que se enquadrarem no 
disposto do subitem 16.9.1 do Edital que poderão so licitar, 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 Coman dos dos Distritos Navais. 

 
3.  Os candidatos que não possuíam o Diploma ou Certifi cado/Declaração de 

conclusão e ou Registro Profissional por ocasião da  VD e que apresentaram o 
modelo constante do anexo III ou anexo IV e o anexo  V ou VI do Edital, 
deverão apresentá-los até a data da matrícula no Cu rso, conforme previsto no 
subitem 12.1 do Edital. 

 
 

 


