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MARINHA DO BRASIL 
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

 
EDITAL DE 12 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: 
 

Incluir:   
5 - DO CONCURSO PÚBLICO  
5.1 - O CP é constituído das seguintes Etapas:  
5.1.1 - Seleção Inicial (SI), que por sua vez constará dos seguintes eventos: 

VIII) Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH). 
 
16 - PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENT AR À 

AUTODECLARAÇÃO (PH) (eliminatório) 
16.1 - O Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH) 

consiste na realização de identificação fenotípica, por terceiros, da condição autodeclarada do 
candidato em concurso público (CP) da MB. 

16.2 - Os candidatos que se autodeclararam negros, segundo os critérios de raça e cor do 
IBGE, serão submetidos, como última etapa dos EVC e, obrigatoriamente, antes da 
homologação do resultado final do CP, ao PH, a fim de concorrerem às vagas reservadas aos 
candidatos negros, nos termos da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. 

16.3 - Na data e no local a serem divulgados pelo SSPM ou pela Organização 
Responsável pela Execução Local (OREL), o candidato que se autodeclarou negro deverá 
submeter-se ao PH, a fim de que seja aferida sua autodeclaração, que goza de presunção 
relativa de veracidade, de acordo com o art. 9º, da Portaria nº 38/GM-MD, de 25 de junho de 
2018. 

 
Onde se lê:  
5.2 - A PO, a Redação, PD e o Curso de Formação, propriamente dito, terão caráter 

eliminatório e classificatório. A IS, o TAF, a VDB, a AP, a VD terão caráter eliminatório. A PT 
terá caráter classificatório. 

5.6 - As despesas relativas a transporte, estadia e alimentação para a realização das 
provas escritas e Eventos Complementares serão custeadas pelo próprio candidato, inclusive 
quando decorrentes de caso fortuito ainda que, por motivo de força maior, um ou mais eventos 
programados que tiverem que ser cancelados ou repetidos. 

8.2 - A relação dos candidatos convocados para IS, TAF, VD, AP, VDB e PT será 
divulgada na página do SSPM na Internet, nas OREL, listadas no Anexo I e em Boletim de 
Ordens e Notícias (BONO). 

17.5 - A listagem de candidatos reservas tem por finalidade permitir a convocação para 
preenchimento de vagas não completadas em razão de eventual desistência de candidatos 
titulares, desde que tal convocação se dê dentro da vigência do CP, previsto no item 18.5. 
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PARTE 2 – ANEXO II 
CALENDÁRIO DE EVENTOS 

06 
30/08/2018 

a 
28/09/2018 

Teste de Aptidão Física (TAF). 

07 
30/08/2018 

a 
28/09/2018 

Inspeção de Saúde (IS). 

08 
30/08/2018 

a 
28/09/2018 

Avaliação Psicológica (AP), Verificação de Documentos (VD) 
e Verificação de Dados Biográficos (VDB). 

09 
30/08/2018 

a 
03/09/2018 

Entrega dos documentos comprobatórios para a Prova de 
Títulos. 
(Exceto para a Profissão de Direito). 

 
Leia-se: 
5.2 - A PO, a Redação, PD e o Curso de Formação, propriamente dito, terão caráter 

eliminatório e classificatório. A IS, o TAF, a VDB, a AP, a VD e o PH terão caráter 
eliminatório. A PT terá caráter classificatório. 

5.6 - As despesas relativas a transporte, estada e alimentação para a realização das provas 
escritas e Eventos Complementares serão custeadas pelo próprio candidato, inclusive quando 
decorrentes de caso fortuito ainda que, por motivo de força maior, um ou mais eventos 
programados que tiverem que ser cancelados ou repetidos. 

8.2 - A relação dos candidatos convocados para IS, TAF, VD, AP, VDB, PH e PT será 
divulgada na página do SSPM na Internet, nas OREL, listadas no Anexo I e em Boletim de 
Ordens e Notícias (BONO). 

17.5 - A listagem de candidatos reservas tem por finalidade permitir a convocação para 
preenchimento de vagas não completadas em razão de eventual desistência de candidatos 
titulares, desde que tal convocação se dê dentro da vigência do CP, previsto no item 19.5. 

 
PARTE 2 – ANEXO II 
CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 
 

XXX---XXX---XXX 

06 
03/09/2018 

a 
28/09/2018 

Teste de Aptidão Física (TAF). 

07 
03/09/2018 

a 
28/09/2018 

Inspeção de Saúde (IS). 

08 
03/09/2018 

a 
28/09/2018 

Avaliação Psicológica (AP), Verificação de Documentos (VD) 
e Verificação de Dados Biográficos (VDB). 

09 
03/09/2018 

a 
05/09/2018 

Entrega dos documentos comprobatórios para a Prova de 
Títulos. 
(exceto para a Profissão de Direito). 


