
MARINHA DO BRASIL 
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

 
EDITAL DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO ÀS ESCOLAS DE APRENDIZES-

MARINHEIROS (CPAEAM) EM 2020 
 

A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público para Admissão às 
Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) em 2020, publicado na Seção 3, do DOU nº 237, de 
09/12/2019, conforme abaixo discriminado: 

 
Onde se lê:  

16.12 - Para a apresentação nas EAM, os candidatos deverão levar:  
- Material de uso pessoal:  
a) um par de tênis branco;  
b) um short azul marinho;  
c) duas camisetas brancas sem manga;  
d) duas camisetas brancas com manga curta;  
e) uma sunga azul-marinho;  
f) uma toalha branca;  
g) uma calça tipo “jeans” azul-marinho;  
h) um par de sandálias do tipo havaianas, na cor preta;  
i) dois cadeados 35mm, preferencialmente de segredo;  
j) escova e graxa preta para sapato;  
k) material higiênico (sabonete, creme dental, escova de dentes, pincel de barba, etc.);  
l) dois cabides; e 
m) três fotografias 3x4 recentes, de frente (cabelo curto e camisa branca com gola 

fechada). 
 

Leia-se: 
16.12 - Para a apresentação nas EAM, os candidatos deverão levar:  

- Material de uso pessoal:  
a) um par de tênis brancos ou predominantemente brancos, apropriados para a prática de 

educação física;  
b) um short azul-marinho para a prática de educação física;  
c) cinco camisetas 100% algodão brancas, sem manga;  
d) cinco camisetas 100% brancas, meia-manga;  
e) uma sunga de banho preta;  
f) duas toalhas de banho brancas e lisas;  
g) uma calça tipo “jeans” azul-marinho (não desbotada, cintura média/alta, sem “strech”);  
h) quatro pares de meias totalmente brancas, modelo Sport, em malha mista, cano longo;  
i) um par de sandálias do tipo havaianas, na cor preta; j) um cinto preto, preferencialmente 

de couro ou similar;  
k) dois cadeados 35mm, com chaves. Não é autorizado o uso de cadeado de segredo;  
l) escova e graxa preta para sapato;  
m) material de higiene pessoal e de barbear (sabonete, creme dental, escova de dentes, 

barbeador etc);  
n) quatro cabides;  
o) uma caneta para tecidos preta, para marcação de uniformes, peças de roupas, toalhas etc;  
p) um recipiente tipo squeeze, na cor branca, identificado;  
q) um jogo de costura de emergência (linhas, agulhas, tesoura etc);  



r) protetor solar;  
s) repelente para o corpo;  
t) três fotografias 3x4 recentes, de frente (cabelo curto e camisa branca com gola fechada); 

e  
u) documentos originais para confecção de cartão provisório de identidade militar (certidão 

de nascimento, CPF, titulo de eleitor e identidade civil). 
 
 

XXX---XXX---XXX 


