EDITAL DE 31 DE JANEIRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO ÀS ESCOLAS DE APRENDIZESMARINHEIROS (CPAEAM) EM 2018
A Administração Naval, resolve retificar o Edital do Concurso Público para Admissão nas
Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) em 2018 publicado na Seção 3, do DOU nº 23, de
31/01/2018, em função da publicação da Portaria nº 60/MB de 06 de março de 2018. Participa as
seguintes alterações:
Onde se lê:
14.1 - Após a realização de todos os Eventos Complementares, será divulgado o Resultado da
Seleção Inicial do Concurso Público, na página da DEnsM na Internet e por meio de BONO da MB,
disponível aos candidatos nas OREL listadas no Anexo I. O resultado constará da relação dos
candidatos classificados dentro do número de vagas previsto (candidatos titulares) e dos candidatos
reservas, aplicando-se, em caso de empate em qualquer posição, os seguintes critérios de desempate,
na ordem de prioridade abaixo descrita:
17.6 - Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação no CP,
valendo, para esse fim, a homologação publicada no DOU. e disponibilizada na página da DEnsM, na
opção “Download” (https://www.marinha.mil.br/ensino/?q=homologacao/editais-de-homologação).
PARTE 2- ANEXOS
Anexo II - Calendário de Eventos
EVENTO
09

DATA
A partir de
19/11/2018

ATIVIDADES
Divulgação do Resultado Final do Concurso Público, na página
da DEnsM na Internet e por meio de BONO e à disposição dos
candidatos nas OREL.

Leia-se:
14.1 - Após a realização de todos os Eventos Complementares, será divulgado o Resultado da
Seleção Inicial do Concurso Público, na página do SSPM – Organização Militar atualmente
responsável pela condução dos EVC – na Internet, bem como por meio de BONO da MB, disponível
aos candidatos nas OREL listadas no Anexo I. O resultado constará da relação dos candidatos
classificados dentro do número de vagas previsto (candidatos titulares) e dos candidatos reservas,
aplicando-se, em caso de empate em qualquer posição, os seguintes critérios de desempate, na ordem
de prioridade abaixo descrita:
17.6 - Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação no CP,
valendo, para esse fim, a homologação publicada no DOU. e disponibilizada na página da SSPM, na
opção “Download” (https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=homologacao/editais-de-homologação).
PARTE 2- ANEXOS
Anexo II - Calendário de Eventos
EVENTO
09

DATA
A partir de
19/11/2018

ATIVIDADES
Divulgação do Resultado Final do Concurso Público, na página
do SSPM na Internet e por meio de BONO e à disposição dos
candidatos nas OREL.
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