
MARINHA DO BRASIL

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

Concurso  Público  de  Admissão  ao  Colégio  Naval  (CPACN/2022)  -  3ª
Convocação de Candidato Reserva, em 06 de fevereiro de 2023.

I - Convoca-se o candidato reserva abaixo, para o Período de Adaptação do
Curso de Preparação de Aspirantes, de acordo com o subitem 14.9 do edital:

 Candidato do sexo masculino:

Nº Inscr.     Nome OREL

611030-7 LEONARDO GARUTTI DE ANDRADE Com8ºDN

II – Instruções para o Período de Adaptação:

a)  O  Candidato  convocado  deverá  se  apresentar  até  o  dia  09  de
fevereiro de 2023 no Colégio Naval (CN), entre 08h05 e 16h para o início do
Período  de  Adaptação  (PA).  O  candidato  deverá  observar  rigorosamente  as
instruções para o PA contidas no item 15 do Edital do Concurso Público. 

b) De acordo com o subitem 15.7 do Edital, as despesas relativas à
transporte, alimentação e estadia, de seu domicílio até o Colégio Naval,
serão custeadas pelo próprio candidato. Excetuam-se os casos de candidatos
que se enquadrarem no disposto do subitem 15.7.1 do Edital os quais poderão
solicitar, por meio de requerimento, que a passagem da sua OREL (local de
realização da prova) até o Colégio Naval seja custeada pela Marinha, por
intermédio das Organizações Responsáveis pela Supervisão Regional (ORSR), ou
seja, dos Comandos dos Distritos Navais.

c)  Complementarmente,  estão  disponíveis  no  link
https://www.marinha.mil.br/cn/ os  seguintes  anexos  que  deverão  ser  lidos,
compreendidos e respondidos de acordo com as instruções:

Anexo A – Carta do Sr. Comandante do Colégio Naval (CN);
Anexo B – Lista dos Documentos;
Anexo C – Calendário de Atividades para o Período de Adaptação 2023;
Anexo D – Material a ser trazido para o CN;
Anexo E – Dispositivos de Apoio ao Ensino;
Anexo F – Informações de caráter geral;
Anexo G – Ficha de anamnese;
Anexo H – Ficha biométrica;
Anexo I – Histórico médico;
Anexo J – Questionário biográfico;
Anexo K – Termo de consentimento informado para adaptando;
Anexo L – Declaração de residência (auxílio-transporte);
Anexo M – Autorização de uso de áudio e imagem; e
Anexo N – Autorização para licenciamento.


