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CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO 
QUADRO  TÉCNICO DO CORPO  AUXILIAR (CP-T) - 2022

Instruções aos Candidatos da Profissão Direito para a Prova Discursiva de Conhecimentos
Profissionais (PD)

a)  A Prova  Discursiva  de  Conhecimentos  Profissionais  (PD)  será  realizada  no  dia  08 de
março de 2023, na sala nº 3 do prédio do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), situado
na Praça Barão de Ladário s/nº - Centro, Rio de Janeiro – RJ, e  terá início às 08h30 (horário de
Brasília/DF);

b) Os  candidatos deverão estar no local de realização da prova, com a antecedência necessária,
observando que  os  portões  de  acesso  serão  abertos  às  06h50 e  fechados  pontualmente  às  07h10
(horário  de  Brasília/DF).  Após  o  fechamento  dos  portões,  o  limite  para  apresentação  na  sala  de
realização da prova, para identificação, será até as 07h20. Os candidatos que chegarem ao local de
realização da prova após o fechamento dos portões, ou seja, após às 07h20, estarão eliminados;

C) Os  candidatos  deverão  portar  o  comprovante  de  inscrição  e  um documento  oficial  de
identificação  em  meio  físico  (não  será  aceita  identificação  em  formato  digital),  original,  com
assinatura e fotografia, na qual possa ser reconhecido, na forma definida no subitem 4.3 do edital,
caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul, fabricada em material transparente,
lápis e borracha. Após iniciada a prova, não será permitido empréstimo de material;

d)  Não  será  permitido,  durante  a  realização  da  prova,  o  porte  e/ou  o  uso  de  quaisquer
dispositivos  eletrônicos,  tais  como:  calculadoras  científicas,  agendas  eletrônicas  ou  similares,
telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pen drives, mp3 ou similar, relógios não
analógicos, smartwatch, alarmes de qualquer espécie, ou qualquer transmissor, gravador ou receptor
de dados, imagens, vídeos e mensagens, bem como mochilas, ou volumes similares. 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;

e)  De  acordo  com  o  subitem  6.14  do  Edital,  os  candidatos  militares  deverão,
preferencialmente, realizar a prova em trajes civis;

f) Não haverá disponibilidade de estacionamento de veículos aos candidatos no Complexo do
Comando do 1º Distrito Naval; 

g)  Não será autorizada a entrada de candidatos trajando bermuda, short, calção ou trajes de
banho e sem camisa, nos locais de realização de prova; 

h) Toda embalagem utilizada para transporte do lanche levado pelo candidato deverá ser de
material transparente; e

i) Os candidatos deverão observar rigorosamente as instruções contidas no item 13 do Edital
para realização da referida prova.


