
 

 

MARINHA DO BRASIL  

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA  

 
EDITAL DE 15 DE JUNHO DE 2022 

 
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INGRESSO 

NO CORPO AUXILIAR DE PRAÇAS DA MARINHA EM 2022 (CP- CAP/2022) 

 
A Administração Naval resolve retificar o Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso 

de Formação para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha em 2022 (CP-CAP/2022), 
publicado na Seção 3, do DOU nº 114, de 20/06/2022, conforme abaixo discriminado: 

 
Onde se lê: 
 
III - CURSO DE FORMAÇÃO (CF)  
a) O candidato aprovado e classificado no Resultado Final (RF) e no Período de Adaptação (PA) fará 
o Curso de Formação (CF), no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de 
Janeiro.  
b) O candidato que obtiver sucesso nas diversas fases do Concurso Público e, ao final deste, 
encontrar-se classificado e selecionado dentro do número de vagas, doravante chamado de "candidato 
titular”, realizará o CF para o exercício de funções no Serviço Ativo da Marinha (SAM).  
c) O candidato será matriculado no CF como Praça Especial, no grau hierárquico de Grumete, e ao 
lograr a aprovação no Curso, que terá a duração de até 17 (dezessete) semanas, será nomeado Cabo 
do CAP.  
d) O CF tem o propósito de preparar o Grumete para o exercício de funções, conforme as suas 
qualificações e atendendo à conveniência do serviço, por meio da necessária capacitação, que 
compreende o 9 ensino militar-naval e o ensino profissional. Após a conclusão do Curso de 
Formação, as movimentações dos Cabos serão realizadas de modo a atender às necessidades das 
Tabelas Mestras de Força de Trabalho (TMFT) dos Setores de Distribuição de Pessoal (SDP) da 
Marinha do Brasil, em todo o território nacional, de acordo com a conveniência do serviço, onde 
cumprirá um Estágio Inicial (EI), destinado à avaliação do desempenho ao longo do primeiro ano de 
serviço.  
e) Pela legislação em vigor, a última graduação na carreira de Praça é a de Suboficial. 
 
Leia-se: 
 
III - CURSO DE FORMAÇÃO (CF)  
a) O candidato aprovado e classificado no Resultado Final (RF) e no Período de Adaptação (PA) fará 
o Curso de Formação (CF), no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de 
Janeiro.  
b) O candidato que obtiver sucesso nas diversas fases do Concurso Público e, ao final deste, 
encontrar-se classificado e selecionado dentro do número de vagas, doravante chamado de "candidato 
titular", realizará o CF para o exercício de funções no Serviço Ativo da Marinha (SAM).  
c) O candidato será matriculado no CF como Praça Especial, no grau hierárquico de Grumete, e ao 
lograr a aprovação no Curso, que terá a duração de até 17 (dezessete) semanas, será nomeado Cabo 
do CAP.  
d) O curso é totalmente gratuito. Durante esse curso, o grumete perceberá a remuneração atinente a 
essa graduação, tendo como valor bruto, em termos atuais, R$ 1.398,75 (mil trezentos e noventa e 
oito reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 1.185,00 (mil cento e oitenta e cinco reais) relativos 
ao soldo militar, R$ 154,05 (cento e cinquenta e quatro reais e cinco centavos) relativos ao adicional 
militar e R$ 59,25 (cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) relativos ao adicional de 
compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor, além de ser 



 

 

proporcionado ao aluno alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médico odontológica, 
psicológica, social e religiosa. 
e) O CF tem o propósito de preparar o Grumete para o exercício de funções, conforme as suas 
qualificações e atendendo à conveniência do serviço, por meio da necessária capacitação, que 
compreende o 9 ensino militar-naval e o ensino profissional. Após a conclusão do Curso de 
Formação, as movimentações dos Cabos serão realizadas de modo a atender às necessidades das 
Tabelas Mestras de Força de Trabalho (TMFT) dos Setores de Distribuição de Pessoal (SDP) da 
Marinha do Brasil, em todo o território nacional, de acordo com a conveniência do serviço, onde 
cumprirá um Estágio Inicial (EI), destinado à avaliação do desempenho ao longo do primeiro ano de 
serviço.  
f) Pela legislação em vigor, a última graduação na carreira de Praça é a de Suboficial. 
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