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Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação p ara Ingresso no Corpo 
Auxiliar de Praças da Marinha (CP-CAP/2021) – Convo cação de candidatos 
reservas, em 12 de julho de 2022.  

I - Convoca-se os candidatos reservas abaixo, em vi rtude de não apresentação 
de candidatos titulares do CP-CAP/2021, para o perí odo de Adaptação:  
 
 

Profissão: Técnico em Eletrotécnica 

Inscrição     Nome OREL 

804851-9 LUCA DA SILVA ÁVILA EAMES 

 

Profissão: Técnico em Mecânica 

Inscrição     Nome OREL 

802943-0 HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS Com2ºDN 

 

Profissão: Técnico em Química 

Inscrição     Nome OREL 

803427-2 JÓ LUCINDO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO Com4ºDN 

 
 
II - A concentração dos candidatos reservas será no  Portão Principal do  
Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), s ituado na Avenida 
Brasil nº 10.946 – Penha – Rio de Janeiro, RJ, CEP:  21012-350, até o dia 
15/07/2022 , das 08h00 às 16h00, para o início do Período de A daptação. 
  
III – Os candidatos deverão observar o item 16 do E dital. Todas as 
instruções para o Período de Adaptação serão dispon ibilizadas no endereço  
www.marinha.mil.br/ciaa/cap2022.  
 
IV - De acordo com o subitem 16.8 do Edital, as des pesas relativas a  
transporte, alimentação e estada, de seu domicílio até a apresentação no  
CIAA, correrão por conta do candidato. Excetuam-se os casos que se  
enquadrarem no disposto no subitem 16.8.1 do Edital  que poderão solicitar,  
por meio de requerimento, que a passagem de sua ORE L até o CIAA seja 
custeada pela Marinha, por intermédio das Organizaç ões Responsáveis pela 
Supervisão Regional (ORSR), ou seja, dos Comandos d os Distritos Navais.  
 
V - Os candidatos que apresentaram o modelo constan te do anexo VI ou anexo  
VII e anexo VIII ou anexo IX deverão apresentar os respectivos documentos  
até a data da matrícula no Curso, conforme previsto  no subitem 12.1 do  
Edital.   
 
 


