
MARINHA DO BRASIL 
 

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 
 
 

Concurso Público para Ingresso no Quadro Técnico do  Corpo Auxiliar da 
Marinha (CP-T/2019), em 21 de outubro de 2019. 
 
I - Publica-se abaixo a relação ordenada por número  de inscrição dos 
candidatos ao CP-T/2019, da Profissão Direito, apro vados nos Eventos 
Complementares (EVC) de Inspeção de Saúde (IS), Tes te de Aptidão Física 
(TAF), Avaliação Psicológica (AP), Verificação de D ocumentos (VD) e 
Verificação de Dados Biográficos (VDB), convocados para a realização da Prova 
Escrita Discursiva de Conhecimentos Profissionais ( PD) e entrega dos 
documentos comprobatórios para a Prova de Títulos ( PT), acordo subitem 13.1 e 
Evento 26 do Calendário de Eventos do Edital do Con curso Público: 
 

Profissão: Direito 

Inscrição  Nome OREL 

301896-0 ISAIAS DOS SANTOS FERNANDES SSPM 

302022-6 MARCIO COSTA DA SILVA SSPM 

302103-4 JÉSSICA RÊGO DA SILVA Com3ºDN 

302222-1 STHÉFANE SANTANA SALMERON Com2ºDN 

303401-1 RAPHAELA PINHEIRO DE ALMEIDA BASTOS SSPM 

303659-4 JÉSSICA PEREIRA CORLOSKI SSPM 

304049-7 MARCELLE COSTA DE OLIVEIRA RIBEIRO SSPM 

306013-0 MIRIÃN WEIS GUERRA Com7ºDN 

307614-0 RENATA GOUVEIA BARRETO Com3ºDN 

307675-6 BRUNA JULIANA DE OLIVEIRA G. BUSCHER  CFPA  
 
 
II - Instruções aos Candidatos da Profissão Direito  para a Prova Discursiva 
de Conhecimentos Profissionais (PD): 
 

a) A PD será realizada no dia 29/10/2019, no prédio do Serviço de 
Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), situado na Pr aça Barão de Ladário s/nº 
- Centro – Rio de Janeiro - RJ. A Prova terá início  às  09h15 (horário de 
Brasília) com duração de 04 (quatro) horas;  

b) O acesso ao local de realização da prova será ab erto às 07h45 e 
fechado, pontualmente, às 08h30 (horário de Brasíli a);  

c) Os candidatos deverão estar no local de realizaç ão da prova, com a 
antecedência necessária, observando o horário de ab ertura e fechamento do 
acesso ao local de prova, levando consigo o comprov ante de inscrição, 
documento oficial de identificação, original, com f otografia e dentro da 
validade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis  e borracha;  

d) De acordo com o subitem 6.15 do Edital, os candi datos militares 
deverão realizar a prova em trajes civis, no entant o, deverão portar a 
identidade militar de suas respectivas Forças; 

e) Não haverá disponibilidade de estacionamento de veículos aos 
candidatos no Complexo do Comando do 1º Distrito Na val;  

f) Não será autorizada a entrada de candidatos traj ando bermuda, short, 
calção ou trajes de banho nos locais de realização de prova; e 

g) Os candidatos deverão observar rigorosamente as instruções contidas 
no item 13 do Edital para realização da referida pr ova. 
 
 


