
MARINHA DO BRASIL

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

Concurso Público para Ingresso no Quadro de Capelães Navais do Corpo Au-
xiliar da Marinha (CP-CapNav/2020) - Resultado da Seleção Inicial, em 18 de ju-
nho de 2021.

I – Publica-se abaixo a relação do candidato titular e do candidato reserva,
com número de inscrição, nome e Organização Responsável pela Execução Local
(OREL), de acordo com o subitem 15.1 do Edital:  

Profissão: Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana – 
01 (uma) vaga 
Titular
NºInscr. Nome OREL
250007-6 CIPRIANO ALEXANDRE DE OLIVEIRA Com8ºDN
Reserva
250015-6 ADILSON SILVA DOS SANTOS Com2ºDN

II - A concentração do candidato titular será no cais do Centro de Instrução
Almirante  Wandenkolk  (CIAW),  localizado  no  Comando  do  1º  Distrito  Naval
(Com1ºDN), situado na Praça Barão de Ladário, s/nº - Centro – Rio de Janeiro,
RJ, no dia 05/07/2021 às 8:00h, de onde embarcará, em lancha, para o início
do Período de Adaptação. 

III – Os candidatos deverão observar o item 16 do Edital. Todas as instruções
para  o  Período  de  Adaptação  serão  disponibilizadas  no  endereço
www.marinha.mil.br/ciaw/node/239

IV  -  De  acordo  com  o  subitem  16.9  do  Edital,  as  despesas  relativas  a
transporte, alimentação e estada, de seu domicílio até a apresentação  no
CIAW, correrão  por  conta  do  candidato.  Excetuam-se  os  casos  que  se
enquadrarem no disposto no subitem 16.9.1 do Edital que poderão solicitar,
por meio de requerimento, que a passagem de sua OREL até o CIAW seja custeada
pela Marinha, por intermédio das Organizações Responsáveis pela Supervisão
Regional (ORSR), ou seja, dos Comandos dos Distritos Navais. 

V - Os candidatos que apresentaram o modelo constante do Anexo III  deverão
apresentar os respectivos documentos até a data da matrícula no Curso,
conforme previsto no subitem 13.1 do Edital.

VI - De acordo com o subitem 15.7 do Edital, os candidatos reservas deverão
acessar a página do SSPM na Internet, durante todo o Período de Adaptação a
fim  de  tomar  conhecimento  de  uma  possível  convocação,  sendo  de  total
responsabilidade do candidato estar atento a tal convocação. 
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