
MARINHA DO BRASIL  

 

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 
 

Concurso Público para ingresso no Quadro de Capelãe s Navais (CP-
CapNav/2022), em 8 de novembro de 2022. 

 
I – Publica-se abaixo a relação dos candidatos clas sificados na Prova 
Escrita Objetiva (PO) de Conhecimentos Profissionai s de acordo com o 
subitem 6.2.8 do Edital do Concurso Público, ordena da por nº de inscrição, 
nome, média das provas objetivas (PO) e redação (RE D), aproximada a 
centésimos e Organização Responsável pela Execução Local (OREL), observados 
os critérios previstos no item 6 do Edital do Concu rso Público:  

 
 
Profissão: Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana 
Inscrição  Nome PO RED OREL 
250002-5 JOSÉ MARCOS DA SILVA FILHO 80,00 87,50 EAM CE 
250007-6 THIAGO LUIZ SEREJO B. V. DA SILVA 78,00 72 ,50 SSPM 
250009-2 FELIPE XAVIER DE MORAES 78,00 65,00 SSPM 
250017-2 PE ROMENIC DE OLIVEIRA PEREIRA 78,00 75,00  Com2ºDN 

 
II - Vista e Recursos contra o resultado da Redação  
 

O candidato que desejar solicitar a vista da redaçã o, deverá 
comparecer em uma das OREL listadas no anexo I nos dias 9 e 10 de novembro 
de 2022.  
 

A vista da Redação ocorrerá da seguinte forma: 
 

a) Para os candidatos oriundos da OREL SSPM: a vist a ocorrerá no dia 
16 de novembro de 2022, às 8h30, nas instalações do  Serviço de Seleção do 
Pessoal da Marinha, situado na Praça Barão de Ladár io, s/n° - Centro – Rio 
de Janeiro - RJ; e 
 

b) Para os candidatos oriundos das demais OREL: a v ista ocorrerá no 
dia 16 de novembro de 2022, em horário e local por elas estabelecidos. 
 

O candidato que desejar interpor recurso poderá faz ê-lo até o dia 17 
de novembro de 2022, devendo observar o contido na alínea E do subitem 7.3 
do Edital. Para isso deverá utilizar o modelo de re curso que encontra-se 
disponível no link www.marinha.mil.br/sspm/?q=concurso/modelos-documen tos , 
entregando-o devidamente preenchido na sua respecti va OREL.  

 
O resultado dos recursos será dado a conhecer, cole tivamente, pela 

alteração ou não do resultado, em caráter irrecorrí vel na esfera 
administrativa, na página do SSPM na Internet, conf orme previsto no subitem 
7.4 do Edital. 
 
III – Os candidatos não constantes nesta listagem f oram considerados 
eliminados, não tendo classificação no Concurso Púb lico, de acordo com o 
subitem 6.3 do Edital.  


