
MARINHA DO BRASIL 
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 

EDITAL DE 14 DE ABRIL DE 2020 
 

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO À ESCOLA NAVAL (CPAEN)  EM 2020 
 

A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público de Admissão à Escola 
Naval em 2020 (CPAEN/2020), publicado na Seção 3, do DOU nº 72, de 15/04/2020, conforme 
abaixo discriminado: 
 
Onde se lê:  

3.3.4 - O Requerimento de isenção poderá, ainda, ser encaminhado via Carta Registrada, 
considerada a data final de postagem em 29 de abril de 2020, para o Serviço de Seleção do Pessoal 
da Marinha - Divisão de Inscrição - Rua Visconde de Itaboraí, nº 69 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - 
CEP 20010-060. 

3.3.4.1 - O SSPM não se responsabiliza por documentos postados e não recebidos dentro do 
prazo. 

3.3.5 - A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada e 
disponibilizada em 12 de maio de 2020, na página do SSPM, na Internet e nas OREL relacionadas 
no anexo I. 

3.3.6 - No caso do indeferimento do Requerimento caberá Recurso Administrativo, devendo 
este ser apresentado na respectiva OREL até o primeiro dia útil subsequente à divulgação da relação 
dos pedidos de isenção deferidos. 

3.3.6.1 - O resultado do Recurso Administrativo será divulgado a partir de 14 de maio de 
2020, na página do SSPM, na Internet e disponibilizado nas OREL relacionadas no anexo I. 

3.3.7 - O candidato que tiver seu pedido de isenção ou Recurso Administrativo indeferido e que 
desejar, mesmo assim, participar do CP deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição, dentro do prazo previsto no subitem 3.2.5. 

3.3.8 - O comprovante de inscrição estará disponível na página do SSPM e nas OREL em 
data a ser divulgada por meio de Comunicado aos Candidatos. 
 
Leia-se:  

3.3.4 - A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada e 
disponibilizada em 12 de maio de 2020, na página do SSPM, na Internet e nas OREL relacionadas 
no anexo I. 

3.3.5 - No caso do indeferimento do Requerimento caberá Recurso Administrativo, devendo 
este ser apresentado na respectiva OREL até o primeiro dia útil subsequente à divulgação da relação 
dos pedidos de isenção deferidos. 

3.3.5.1 - O resultado do Recurso Administrativo será divulgado a partir de 14 de maio de 
2020, na página do SSPM, na Internet e disponibilizado nas OREL relacionadas no anexo I. 

3.3.6 - O candidato que tiver seu pedido de isenção ou Recurso Administrativo indeferido e que 
desejar, mesmo assim, participar do CP deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição, dentro do prazo previsto no subitem 3.2.5. 

3.3.7 - O comprovante de inscrição estará disponível na página do SSPM e nas OREL em 
data a ser divulgada por meio de Comunicado aos Candidatos. 
  



 
Excluir: 

3.3.4 - O Requerimento de isenção poderá, ainda, ser encaminhado via Carta Registrada, 
considerada a data final de postagem em 29 de abril de 2020, para o Serviço de Seleção do Pessoal 
da Marinha - Divisão de Inscrição - Rua Visconde de Itaboraí, nº 69 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - 
CEP 20010-060. 

3.3.4.1 - O SSPM não se responsabiliza por documentos postados e não recebidos dentro do 
prazo. 
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