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MARINHA DO BRASIL  
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA  

 
EDITAL DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021  

 
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO À ESCOLA NAVAL EM 2021  (CPAEN/2021) 

 
A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público de Admissão à 

Escola Naval em 2021 (CPAEN/2021), publicado na Seção 3, do DOU nº 72, de 04/02/2021, 
conforme abaixo discriminado: 
 
Onde se lê: 

12 - VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (VD) (eliminatória) 
 

12.1 - No período estabelecido no Calendário de Eventos, do anexo II, os candidatos 
deverão entregar cópia autenticada ou simples dos documentos, esta acompanhada dos originais. As 
cópias deverão ser entregues encadernadas, com as páginas numeradas (ex.: 01/20, 02/20, 03/20...) 
e rubricadas pelo candidato, além de uma relação de todos os documentos apresentados, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato a entrega correta. Os documentos originais têm a finalidade de 
comprovar a validade da cópia simples apresentada, a qual deverá ser devidamente autenticada pelo 
militar/civil responsável pelo recebimento dos documentos. Caso os documentos apresentados não 
sejam cópias autenticadas ou acompanhados dos respectivos documentos originais para o devido 
cotejo, estes não serão recebidos. Todo documento original será restituído imediatamente ao 
candidato. Serão exigidos para verificação os seguintes documentos: 

 
h) Certidão da Justiça Estadual (site do Tribunal de Justiça do Estado a que pertence o 

candidato). No caso dos candidatos do Rio de Janeiro que tem carteira de identidade emitida pelo 
DETRAN ou Instituto Félix Pacheco (IFP) deverão acessar o link http://atestadodic.detran.rj.gov.br 
e imprimir a referida Certidão. Os que não possuírem carteira de identidade emitidas pelos órgãos 
acima especificados deverão comparecer à Central de Certidões, localiza da na Av. Almirante 
Barroso, 90, 2º andar, Centro – RJ; 

 
Leia-se: 
 

12 - VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (VD) (eliminatória) 
 

12.1 - No período estabelecido no Calendário de Eventos, do anexo II, os candidatos 
deverão entregar cópia autenticada ou simples dos documentos, esta acompanhada dos originais. As 
cópias deverão ser entregues encadernadas, com as páginas numeradas (ex.: 01/20, 02/20, 03/20...) 
e rubricadas pelo candidato, além de uma relação de todos os documentos apresentados, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato a entrega correta. Os documentos originais têm a finalidade de 
comprovar a validade da cópia simples apresentada, a qual deverá ser devidamente autenticada pelo 
militar/civil responsável pelo recebimento dos documentos. Caso os documentos apresentados não 
sejam cópias autenticadas ou acompanhados dos respectivos documentos originais para o devido 
cotejo, estes não serão recebidos. Todo documento original será restituído imediatamente ao 
candidato. Serão exigidos para verificação os seguintes documentos: 
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h) Certidão da Justiça Estadual, para os candidatos maiores de 18 anos; (site do Tribunal 
de Justiça do Estado a que pertence o candidato). No caso dos candidatos do Rio de Janeiro que tem 
carteira de identidade emitida pelo DETRAN ou Instituto Félix Pacheco (IFP) deverão acessar o 
link http://atestadodic.detran.rj.gov.br e imprimir a referida Certidão. Os que não possuírem carteira 
de identidade emitidas pelos órgãos acima especificados deverão comparecer à Central de 
Certidões, localiza da na Av. Almirante Barroso, 90, 2º andar, Centro – RJ; 
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