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MARINHA DO BRASIL 
 

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 
 

COMUNICADO AOS CANDIDATOS Nº 28/2017. 
Publicado em 01/06/2017. 

 
Concurso Público para Ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CP-CEM) em 

2017. 
 

I) Instruções para a realização das Provas Escritas: 
 
a) Na primeira fase será aplicada uma Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais  e 

uma redação, a ser realizada no dia 10JUNHO2017,  que terão duração de 4 (quatro) horas. 
A Prova escrita será constituída de 20 (vinte) questões e terá início às 10h15 (Horário de 
Brasília). 

 
b) ATENÇÃO : O candidato deverá estar no local de realização das Provas Escritas, com 

antecedência necessária, observando que os portões de acesso aos locais de realização 
das provas serão abertos às 08h30 (horário de Brasília) e fechados às 09h30 (horário de 
Brasília). Após o fechamento dos portões, o limite para se apresentar na Sala ou Setor 
para identificação será até às 09h50 (horário de Brasília).  

 Os candidatos que chegarem ao local de realização das provas após o fechamento dos 
portões serão considerados eliminados. 

 
c) O candidato deverá portar o comprovante de inscrição; um DOCUMENTO OFICIAL DE 

IDENTIFICAÇÃO, ORIGINAL, DENTRO DA VALIDADE, COM AS SINATURA E 
FOTOGRAFIA (na qual possa ser reconhecido); caneta esferográfica azul ou preta, 
fabricada em material transparente, lápis e borracha.  
OBS: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA 
DE IDENTIDADE; OU CÓPIA DE DOCUMENTO, MESMO QUE AUT ENTICADA. 

 
d) Não será permitido, durante a realização das provas o porte e/ou o uso de livros, manuais 

impressos, anotações ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, 
pen drives, mp3 ou similar, relógios não analógicos, alarmes de qualquer espécie, ou qualquer 
transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, bem como 
mochilas ou volumes similares, exceto o material suplementar que poderá ser permitido para a 
realização das provas escritas, previsto no Calendário de Eventos, do Anexo II. É vedado 
também o uso de óculos escuros, de fones, de protetores auriculares ou de quaisquer 
acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné ou gorro.  

     Não está autorizada a utilização de material extra para a realização da Prova. 
 
e) Por medida de segurança, os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à   

observação dos Fiscais e da Coordenação do certame, durante a realização da prova. 
 
f) Os candidatos militares deverão realizar a prova fardados. Se militar da MB, o uniforme é o do 

dia, na área de seus respectivos Distritos Navais. Para as demais Forças, o uniforme 
correspondente. 

 
g) O candidato que realizou o pagamento da taxa de inscrição e que, porventura, não conseguiu 

imprimir o comprovante de inscrição pela Internet, deverá procurar as Organizações 
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Responsáveis pela Divulgação (ORDI) envolvidas no Concurso Público e listadas no Anexo 
I do Edital e Instruções ao candidato. 

 
h) Não será autorizada a entrada de candidatos em trajes de banho nos locais de realização de 

prova, bem como acompanhantes. 
 
i) No período de  01/06 a  09/06/2017, os candidatos deverão acessar www.ensinomar.mil.br ou 

www.ingressonamarinha.mar.br e imprimir o comprovante de inscrição com o endereço/sala 
ou setor de realização de prova 

 
II) Locais das provas (conforme opção do candidato no ato da inscrição): 

Cidades Endereço 

Rio de Janeiro/RJ 

Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA)   
Av. Brasil nº 10.946 - Penha - Rio de Janeiro-RJ. Acesso pelo portão 
lateral, pórtico secundário, situado ao lado da Casa do Marinheiro 
(CMN). 

Vila Velha/ES 
Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES)  
Enseada do Inhoá, s/nº - Prainha - Vila Velha/ES. 
(Será necessário o uso de prancheta, para os candidatos da SALA 12) 

Salvador/BA Colégio Estadual Odorico Tavares.  
Avenida Sete de Setembro, s/nº, Vitória, Salvador/BA. 

Natal/RN Escola de Reservistas Navais - EFRN-BNN.  
Rua Sílvio Pélico, s/nº, Base Naval de Natal - Alecrim, Natal/RN. 

Olinda/PE 
Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE)  
Avenida Olinda Dom Helder Câmara, s/nº, Salgadinho – Olinda/PE. 

Fortaleza/CE 
Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE) 
Avenida Coronel Filomeno Gomes nº 30 - Jacarecanga – Fortaleza/CE.  

Belém/PA 
Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA) 
Rodovia Arthur Bernardes, 245 - Pratinha – Belém/PA. 

São Luís/MA 
Capitania dos Portos do Maranhão - Complexo do Jenipapeiro  
Avenida José Sarney, s/n, centro - São Luís/MA. 

Rio Grande/RS 
Casa do Marinheiro de Rio Grande 
Rua Almirante Amphilóquio Reis s/nº, Centro - Rio Grande/RS. 

Porto Alegre/RS 
Colégio Militar de Porto Alegre 
Avenida José Bonifácio, n° 363, Parque Farroupilha – Porto Alegre/RS.  

Florianópolis/SC Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC)  
Rua Marinheiro Max Schramm, nº 3028 - Estreito - Florianópolis /SC. 

Ladário/MS Comando do 6º Distrito Naval 
Rua 14 de março, s/nº -Centro - Ladário/MS. 

Cuiabá/MS Av. Sen. Filinto Müller, 953 , Duque de Caxias - Cuiabá/MT. 

Brasília/DF CEF 07 de Brasília, SGAN 912, Módulo A/B, Asa Norte - Brasília/DF. 

São Paulo/SP Universidade Paulista (UNIP) - Prédio Luis Gois I 
Rua Luis Gois, nº. 2211 - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP. 

Manaus/AM 
Escola Estadual Almirante Ernesto de Mello Baptista 
Rua Saldanha da Gama (Antiga rua H), S/N - Vila Buriti - Distrito
Industrial - Manaus /AM. 

 
 


