MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA
EDITAL DE 11 DE MAIO DE 2021
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE ENGENHEIROS DAMARINHA
EM 2021 (CP-CEM/2021)
A Administração Naval resolve: retificar no Edital do Concurso Público para Ingresso no
Corpo de Engenheiros da Marinha (CP-CEM/2021), publicado na Seção 3, do DOU nº88, de
12/05/2021, conforme abaixo discriminado:

Onde se lê:
O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM),no uso das atribuições referentes ao item 3
do artigo 3º e item I do artigo 12 do seu Regulamento, aprovado pela Portaria nº 84 de 2 de junho de
2017, da Diretoria de Ensino da Marinha e de acordo com a lei nº 11.279 de 9 de fevereiro de 2006,
torna público que, no período de 19/07/2021 a 31/07/2021, estarão abertas as inscrições do Concurso
Público para Ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CP-CEM) em 2021.
3.2.2 - As inscrições poderão ser efetivadas somente entre 8h do dia 19de julho e 23h59 do
dia 31de julhode 2021, horário oficial de Brasília/DF.
3.2.5 - O pagamento da taxa de inscrição será aceito até o dia 05 de agosto de 2021, no
horário bancário dos diversos Estados do País.
3.3.4 - A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada e
disponibilizada em 02 de agosto de 2021, na página do SSPM, na Internet e nas OREL relacionadas
no anexo I.
3.3.5.1 - O resultado do Recurso Administrativo será divulgado em 04 de agosto de 2021, na
página do SSPM, na Internet e disponibilizado nas OREL relacionadas no anexo I.
ANEXO II - CALENDÁRIO DE EVENTOS
EVENTO DATA/PERÍODO
19/07/2021
Período de inscrições.
01
a
31/07/2021

ATIVIDADES

Leia-se:
O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM),no uso das atribuições referentes ao item 3
do artigo 3º e item I do artigo 12 do seu Regulamento, aprovado pela Portaria nº 84 de 2 de junho de
2017, da Diretoria de Ensino da Marinha e de acordo com a lei nº 11.279 de 9 de fevereiro de 2006,
torna público que, no período de 19/07/2021 a 02/08/2021, estarão abertas as inscrições do Concurso
Público para Ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CP-CEM) em 2021.
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3.2.2 - As inscrições poderão ser efetivadas somente entre 8h do dia 19 de julho e 23h59 do
dia 02 de agosto de 2021, horário oficial de Brasília/DF.

3.2.5 - O pagamento da taxa de inscrição será aceito até o dia 06 de agosto de 2021, no
horário bancário dos diversos Estados do País.
3.3.4 - A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada e
disponibilizada em 03 de agosto de 2021, na página do SSPM, na Internet e nas OREL relacionadas
no anexo I.
3.3.5.1 - O resultado do Recurso Administrativo será divulgado até 05 de agosto de 2021, na
página do SSPM, na Internet e disponibilizado nas OREL relacionadas no anexo I.
ANEXO II - CALENDÁRIO DE EVENTOS
EVENTO DATA/PERÍODO
19/07/2021
Período de inscrições.
01
a
02/08/2021
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ATIVIDADES

