
MARINHA DO BRASIL 
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

 
EDITAL DE 23 DE MAIO DE 2018 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS COMPLEMENTARES 

DE OFICIAIS DA MARINHA EM 2018 (CP-QC-FN/2018) 
 

A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público para Ingresso nos 
Quadros Complementares de Oficiais da Marinha em 2018 (CP-QC-FN/2018), publicado na 
Seção 3, do DOU nº 98, de 23/05/2018, conforme abaixo discriminado: 

 
Onde se lê: 
14 - VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (VD) (eliminatória)  
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 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: 

c) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, no máximo, há 30 (trinta) dias da data da entrega dos documentos ou comprovante de 
votação da última eleição: 1º turno e 2º turno (se houver);  

 
Leia-se: 
14 - DA VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (VD) (eliminatóri a) 
14.1 - No período estabelecido no Calendário de Eventos, do Anexo II, os candidatos 

deverão entregar cópia autenticada ou simples dos documentos, esta acompanhada dos 
originais. As cópias deverão ser entregues encadernadas, com as páginas numeradas (Ex.: 
01/20, 02/20, 03/20...) e rubricadas pelo candidato, além de uma relação de todos os 
documentos apresentados, sendo de inteira responsabilidade do candidato a entrega correta ou 
não. Os documentos originais têm a finalidade de comprovar a validade da cópia simples 
apresentada. Todo documento original será restituído imediatamente ao candidato. Serão 
exigidos para verificação os seguintes documentos: 

c) Título de Eleitor ou Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, no máximo, há 30 (trinta) dias da data da entrega dos documentos ou comprovante de 
votação da última eleição: 1º turno e 2º turno (se houver);  
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