
MARINHA DO BRASIL 
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

 
EDITAL DE 06 DE MARÇO DE 2018 

 
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO COLÉGIO NAVAL (CPAC N) EM 2018 

 
A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público para Admissão ao 

Colégio Naval (CPACN) em 2018, publicado na Seção 3, do DOU nº 45, de 07/03/2018, 
conforme abaixo discriminado: 

 
Onde se lê: 
 
4 - DA IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS  
4.1 - O candidato deverá apresentar, em todas as etapas do CP, o comprovante de 

inscrição.  
4.2 - Em todas as etapas do CP, o candidato que não apresentar documento de 

identificação, original, com fotografia na qual possa ser reconhecido, assinatura e dentro da 
validade, na forma definida no subitem 4.3, não poderá realizar o evento ficando sujeito à 
eliminação do certame. 

4.3 - Serão considerados válidos os documentos originais de identidade, com assinatura e 
fotografia recente, emitidos por qualquer Órgão oficial de identificação do Território Nacional, 
tais como: carteiras expedidas pela Marinha, Exército e Aeronáutica; pelas Secretarias de 
Segurança Pública, Institutos de Identificação, Polícias e Corpos de Bombeiros Militares; 
passaporte; Certificado de Reservista; carteiras expedidas por órgão público que, por lei federal, 
valem como identidade e Carteira de Trabalho.  

4.4 - Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, nem 
protocolo de solicitação de renovação de documento.  

4.5 - Não serão aceitos como documentos de identificação: certidão de nascimento, 
CPF, título eleitoral, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, nem 
documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.  

4.6 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização de 
qualquer etapa do CP, em especial na data da realização das provas escritas e da redação, 
documento de identificação original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
(trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 
assinaturas, filmagem ou fotografia.  

4.7 - A identificação especial será exigida também do candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.  

4.8 - O candidato que, por ocasião da realização das Provas Escritas e da redação for 
submetido à identificação especial, terá que apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a 
realização da prova escrita, um documento oficial de identificação, original, com fotografia na 
qual possa ser reconhecido, dentro da validade, na OREL responsável pela aplicação de suas 
provas. A não apresentação do documento no prazo estabelecido importará na sua eliminação do 
CP, pela absoluta impossibilidade de comprovação da veracidade da identidade e por questão de 
segurança do certame. 

 
Leia-se: 
 
4 - DA IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 



4.1 - O candidato deverá apresentar, em todas as etapas do CP, o comprovante de 
inscrição. 

4.2 - Por ocasião da realização da prova escrita objetiva e dos EVC do CP, o candidato 
que não apresentar um documento oficial de identificação original, com assinatura e fotografia 
na qual possa ser reconhecido, na forma definida no subitem 4.3, não poderá realizar o evento e, 
no caso da realização da prova escrita objetiva e da redação, será automaticamente eliminado. 

4.3 - Serão considerados válidos os documentos originais de identidade, em meio físico, 
com assinatura e fotografia na qual possa ser reconhecido, emitidos por qualquer órgão oficial de 
identificação do Território Nacional, tais como: carteiras expedidas pela Marinha, Exército e 
Aeronáutica; pelas Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Polícias e 
Corpos de Bombeiros Militares; e passaportes. 

4.4 - Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, nem 
protocolo de solicitação de renovação de documento.  

4.5 - Não serão aceitos como documentos de identificação: certidão de nascimento, 
CPF, título eleitoral, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.  

4.6 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, na data da realização da 
prova escrita objetiva e da Redação, documento de identificação original, por motivo de 
extravio, perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data da prova, 
ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, 
assinatura, fotografia ou filmagem . 

4.7 – O candidato que apresentar a via original do documento oficial de identificação com 
validade vencida e/ou com foto que não permita a completa identificação dos seus caracteres 
essenciais ou de sua assinatura poderá realizar a prova escrita objetiva desde que se submeta à 
identificação especial, compreendendo coleta de dados assinatura, fotografia ou filmagem. 

4.8 – Cabe destacar que para os demais EVC o candidato deverá apresentar na OREL 
responsável pela aplicação de suas provas um documento oficial de identificação original e 
dentro da validade, com assinatura e fotografia na qual possa ser reconhecido, na forma definida 
no subitem 4.3. A não apresentação do documento importará sua eliminação do CP, pela 
absoluta impossibilidade de comprovação da veracidade da identidade e por questão de 
segurança do certame. 

4.9 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, na data da realização dos 
demais EVC, documento de identificação original, por motivo de extravio, perda, roubo ou 
furto , deverá se apresentar em qualquer OREL munido de documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias antes da referida data, 
para que seja submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, assinatura, 
fotografia ou filmagem.  O documento de identificação especial e o documento de registro de 
ocorrência deverão ser obrigatoriamente apresentados para a realização do EVC.  

 
 
 

XXX---XXX---XXX 


