
 

MARINHA DO BRASIL 
 

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

 

Concurso Público para ingresso no Corpo de Engenhei ros da Marinha (CP-
CEM/2022), em 15 de fevereiro de 2023. 

Publica-se o cronograma de realização dos Eventos C omplementares (EVC) 
de Verificação de Documentos (VD)  e Prova de Títulos (PT) para os candidatos 
aprovados nas provas escritas da OREL Serviço de Seleção do Pessoal da 
Marinha(SSPM) . 

 
a)  Verificação de Documentos (VD) 

 
Os candidatos da OREL Serviço de Seleção do Pessoal  da Marinha (SSPM) 

deverão entregar, no Posto de Atendimento ao Candid ato (PAC), situado na Rua 
Visconde de Itaboraí, nº 69 – Centro – Rio de Janei ro - RJ, CEP: 20010-060, 
cópia autenticada ou simples, acompanhada dos docum entos originais constantes 
do subitem 14.1 do Edital, conforme programação aba ixo. 

 
As cópias deverão ser entregues encadernadas, com a s páginas numeradas 

(Ex.: 01/20, 02/20, 03/20...) e rubricadas pelo can didato, além de uma 
relação de todos os documentos apresentados, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato a entrega correta ou não. Os documentos 
originais têm a finalidade de comprovar a validade da cópia simples 
apresentada. Caso os documentos apresentados não se jam cópias autenticadas ou 
acompanhados dos respectivos documentos originais p ara o devido cotejo, estes 
não serão recebidos. Todo documento original será r estituído imediatamente ao 
candidato. Ressalta-se que, de acordo com o subitem  14.2 do Edital, a não 
apresentação de qualquer documento exigido, bem com o qualquer rasura ou outra 
irregularidade constatada nos documentos entregues,  implicará eliminação do 
candidato do presente CP.  

 
Verificação de Documentos – Dia 28/02/2023 às 08h  
220034-8 220060-4 220119-9 220179-7 220186-9 220199 -0 220237-8 

 

Verificação de Documentos – Dia 28/02/2023 às 09h  
220239-4 220254-6 220414-6 220695-0 220767-0 220845 -4 220874-5 

 

Verificação de Documentos – Dia 28/02/2023 às 10h  
220930-0 220959-6 221050-3 221306-9 221495-0 221611 -2 221935-6 
221981-5       

 
b)  Prova de Títulos (PT) 

 
A entrega dos documentos comprobatórios dos títulos , para os candidatos 

que realizaram a prova na cidade do Rio de Janeiro (OREL SSPM), será 
realizada de acordo com as instruções previstas no subitem 12.1 do Edital do 
Concurso Público, nos dias e horários abaixo, no Po sto de Atendimento ao 
Candidato (PAC), situado na Rua Visconde de Itabora í, n° 69 - Centro - Rio de 
Janeiro – RJ.  

 
Prova de Títulos – Dia 28/02/2023 às 08h30  
220034-8 220060-4 220119-9 220179-7 220186-9 220199 -0 220237-8 

 
Prova de Títulos – Dia 28/02/2023 às 09h30  
220239-4  220254-6  220414-6  220695-0  220767-0  220845-4  220874-5  

 
Prova de Títulos – Dia 28/02/2023 às 10h30  
220930-0 220959-6 221050-3 221306-9 221495-0 221611 -2 221935-6 
221981-5       

 


