
MARINHA DO BRASIL 
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

 
EDITAL DE 20 DE ABRIL DE 2018 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO QUADRO TÉCNICO DO  CORPO 

AUXILIAR DA MARINHA (CP-T) EM 2018 
 

A Administração Naval, resolve: retificar o Edital do Concurso Público para Admissão no 
Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T) em 2018, publicado na Seção 3, do DOU 
nº 76, de 20/04/2018, conforme abaixo discriminado: 

 
Onde se lê: 
3.1.2 - São condições necessárias à inscrição: 
c) possuir bons antecedentes de conduta, a ser apurado por intermédio de averiguação da 

vida pregressa do candidato, por meio da VDB. Se militar ou membro da Polícia ou do Corpo de 
Bombeiros Militar em atividade, apresentar, na data prevista para entrega de documentos para a 
realização da VD, conforme previsto no calendário de eventos, atestado de bons antecedentes de 
conduta emitido pela autoridade a quem estiver subordinado, conforme modelo constante na 
página oficial do SSPM na Internet e disponível nas OREL do Anexo I; 

 
14.1 - No período estabelecido no Calendário de Eventos, do Anexo II, os candidatos 

deverão entregar, no CIAW, cópia autenticada ou simples, esta acompanhada dos documentos 
originais. Os documentos originais têm a finalidade de comprovar a validade da cópia simples 
apresentada. Todo documento original deverá ser restituído imediatamente ao candidato. Serão 
exigidos para verificação os seguintes documentos: 

m) Os candidatos deverão baixar no site www.mar.mil.br/ciaw, no link “Instruções para o 
CFO-CAM-CEM-QC/2018” o arquivo “Ficha Cadastral CFO_CAM_CEM_QC/2018” (formato 
Excel 97-2003) e preencher o questionário, seguindo as orientações descritas na planilha ”LEIA-
ME” desse arquivo. Por ocasião da apresentação no CIAW, para o início da Adaptação, os 
candidatos devem entregar o questionário impresso e assinado, rubricando todas as páginas; 

n) Possuir registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF); e 
o) documento oficial de identificação original e dentro da validade, com assinatura e 

fotografia na qual possa ser reconhecido, na forma definida no subitem 4.3. 
 
Leia-se: 
3.1.2 - São condições necessárias à inscrição: 
c) possuir idoneidade moral, a ser apurado por intermédio de averiguação da vida pregressa 

do candidato, por meio da VDB. Se militar ou membro da Polícia ou do Corpo de Bombeiros 
Militar em atividade, apresentar, na data prevista para entrega de documentos para a realização 
da VD, conforme previsto no calendário de eventos, atestado de bons antecedentes de conduta 
emitido pela autoridade a quem estiver subordinado, conforme modelo constante na página 
oficial do SSPM na Internet e disponível nas OREL do Anexo I; 

 
14.1 - No período estabelecido no Calendário de Eventos, do Anexo II, os candidatos 

deverão entregar, no CIAW, cópia autenticada ou simples, esta acompanhada dos documentos 
originais. Os documentos originais têm a finalidade de comprovar a validade da cópia simples 
apresentada. Todo documento original deverá ser restituído imediatamente ao candidato. Serão 
exigidos para verificação os seguintes documentos: 

m) Os candidatos deverão baixar no site www.mar.mil.br/ciaw, no link “Instruções para o 
CFO-CAM-CEM-QC/2018” o arquivo “Ficha Cadastral CFO_CAM_CEM_QC/2018” (formato 



Excel 97-2003) e preencher o questionário, seguindo as orientações descritas na planilha ”LEIA-
ME” desse arquivo. Por ocasião da apresentação no CIAW, para o início da Adaptação, os 
candidatos devem entregar o questionário impresso e assinado, rubricando todas as páginas; 

n) Possuir registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF); e 
o) documento oficial de identificação original e dentro da validade, com assinatura e 

fotografia na qual possa ser reconhecido, na forma definida no subitem 4.3. 
 

Incluir: 
PARTE 2 – ANEXO II  
Anexo IX - Modelo de Declaração de Idoneidade Moral.  
 
14.1 
l) Declaração de Idoneidade Moral constante no Anexo IX; 

ANEXO IX 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL 

 

 

Declaro para fins de comprovação no Concurso Público para Admissão no Quadro Técnico do 

Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T) em 2018, junto à Marinha do Brasil, que não estou na 

condição de réu em ação penal, e que nos últimos 5 anos não fui responsabilizado por ato lesivo 

ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, em processo disciplinar administrativo, do 

qual não caiba mais recurso, contado o prazo a partir da data do cumprimento da sanção; e/ou 

condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado, contado o prazo a partir da 

data do cumprimento da pena. 

 
LOCAL E DATA:__________________________________________ 

 
______________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
 
 
 

XXX---XXX---XXX  


