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MARINHA DO BRASIL 
 

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 
 
 

Concurso Público de Admissão à Escola Naval (CPAEN/ 2022) – Resultado 
Final da Seleção, em 11 de novembro de 2022. 

 
I – Publica-se abaixo a relação dos candidatos titu lares e dos candidatos 
reservas observando os critérios estabelecidos na P ortaria nº 4.512/GM-MD, 
de 4 de novembro de 2021, com número de inscrição, nome e Organização 
Responsável pela Execução Local (OREL), de acordo c om o item 15 do Edital:  
  

a)  Aspirante Masculino – 8 (oito) vagas, sendo 2 (duas ) vagas 
reservadas para candidatos negros: 

 

Titulares 

Inscrição  Nome OREL 

194810-0 VALENTIN IVAÑEZ GONZALEZ Com5ºDN  

195794-7 SOLANO MONTEIRO PAES SSPM 

198807-3 KEVIN DE PAULA DANTAS EAMCE 

197704-0 MOISÉS GUEDES DE NEGREIROS JÚNIOR EAMCE 

204323-1 NICOLAS ANGEL FRANÇA DE SOUZA  SSPM 

201411-5 JOAO MARCOS CARVALHO ARAGAO EAMCE 

193465-7 JOEBSON NUNES TRINDADE CPMA 

192131-1 JOÃO PEDRO BORGES SCARPEL  CPSP 
Reservas 

199376-1 LUCAS AGUIAR MENDES EAMCE 

200046-9 CARLOS EDUARDO PEREIRA SAMPAIO EAMCE 

201412-3 JOHANN FINGER KNAK EAMCE 

201450-2 MARCELLO MOREIRA FREITAS  SSPM 

195959-8 RODRIGO GOMES SILVA  SSPM 

201286-5 CARLOS ALEXSANDER DE ALMEIDA ELEUTÉRIO  SS PM 

203245-2 RAFAEL SOARES DO NASCIMENTO  SSPM 

193829-5 DAVIDSON SOARES BENTO  CN 
 

b)  Aspirante Feminino – 12 (doze) vagas, sendo 2 (duas ) vagas 
reservadas para candidatos negros que foram reverti das para ampla 
concorrência conforme previsto no subitem 2.2.8 do Edital: 

 

Titulares 

NºInscr.  Nome OREL 

202970-4 LAÍS EMANUELLE CARDOSO DA ROCHA SSPM 

192636-6 ANGELICA DE ARAUJO MADEIRO SSPM 

201416-6 THAÍS ROSANIA GOMES DA COSTA SANTOS EAMPE 

195277-5 JÚLIA TEIXEIRA DE SOUSA Com7ºDN  

193409-1 LETÍCIA MEDEIROS FERREIRA SSPM 

199667-1 TACILA FERNANDES DE OLIVEIRA EAMCE 

192107-1 CAMILA PESSOA MAZZEI SSPM 

201527-3 AMANDA ALVES RAPOSO SSPM 

198734-5 ANA LUIZA CASTRO DE ARAGÃO FERNANDES SSPM 

193976-5 SAMARA FERREIRA ANDRADE SSPM 

195135-0 LETICIA DE AQUINO DA CUNHA SSPM 

197933-7 CAROLINA RODRIGUES RIBEIRO SSPM 
Reservas 

201188-9 INGRID MADRUGA LANZILLOTTA SSPM 

201883-7 REBECA VIDEIRA RAMOS VEIGA Com9ºDN  
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II – Instruções Diversas: 
 
a) A concentração dos candidatos titulares será na Escola Naval, situada na 
Avenida Almirante Sílvio de Noronha, s/nº - Centro,  Rio de Janeiro, RJ, até 
08h30 do dia 15 de janeiro de 2023 , para o início do Período de Adaptação.  
 
b) Os candidatos deverão se apresentar em jejum de 12h para realização de 
exame de sangue e deverão trazer consigo um pote co letor com urina coletada 
no período da manhã do dia da apresentação na EN pa ra ser entregue ao 
Departamento de Saúde da Escola Naval. 
 
c) Os candidatos deverão se apresentar trajando cam isa com ou sem colarinho, 
ou camisa de botões com meia manga ou com manga com prida, disposta para 
dentro da calça, com cinto e sapatos ou tênis com m eias. Além disso, deverão 
levar os seguintes materiais: 
- PIS/PASEP, se possuir; 
- comprovante de residência, duas (2) cópias; 
- três (3) fotos 3x4, coloridas, com fundo branco, tiradas a menos de seis 
meses, com cabelo cortado, sem barba e sem bigode; 
- quatro (4) cadeados com chaves reservas; 
- material de higiene pessoal (incluindo duas toalh as de rosto e duas de 
banho e aparelhos de barbear); 
- um par de sandálias tipo “havaianas” pretas; 
- material escolar (2 cadernos de pelo menos  60 fo lhas, canetas 
esferográficas nas cores preta, azul e vermelha ou caneta 2/4 cores, lápis, 
borracha, fita durex e régua de 30 cm); 
- material de limpeza (graxa cor preta e cor branca  para sapatos, escovas de 
sapatos e de roupas e flanela); 
- material para costura (agulhas, linhas cinza, bra nca, preta e azul marinho 
e tesoura); 
- pelo menos cinco (5) calções azuis para ginástica ; 
- pelo menos cinco (5) camisetas brancas de ginásti ca sem manga; 
- pelo menos cinco (5) pares de meias soquetes bran cas para ginástica; 
- um (1) par de tênis para ginástica e corrida (pre dominantemente brancos, 
sem cores berrantes); 
- pelo menos duas (2) sungas/maiôs preto(sem marcas ); 
- pelo menos três (3) calças tipo jeans, na cor azu l, não desbotada; 
- pelo menos oito (8) camisetas brancas meia manga sem estampas; 
- uma caneta para marcar roupas; 
- protetor solar; e 
- caso haja adaptandos que façam uso de medicamento s (controlados ou não), 
deverão trazê-los e, no caso dos controlados, estes  deverão vir acompanhados 
do respectivo receituário médico, o qual será apres entado no Departamento de 
Saúde da Escola Naval na primeira oportunidade. 
 
d) De acordo com o subitem 16.9 do Edital, as despe sas relativas a 
transporte, alimentação e estada, da sua OREL, cida de de realização das 
Provas, até a apresentação na Escola Naval correrão  por conta do candidato. 
Excetuam-se os casos que se enquadrarem no disposto  no subitem 16.9.1 do 
Edital que poderão solicitar, por meio de requerime nto, que a passagem de 
sua OREL (local de realização da prova) até a Escol a Naval seja custeada 
pela Marinha, por intermédio das Organizações Respo nsáveis pela Supervisão 
Regional (ORSR), ou seja, dos Comandos dos Distrito s Navais. 
 
e) Os candidatos que não possuíam a conclusão do en sino médio por ocasião da 
VD e que apresentaram o modelo constante do anexo I II ou anexo IV deverão 
apresentar o Certificado ou Declaração de conclusão  do ensino médio e o 
Histórico Escolar até a data da matrícula no Curso de Graduação, conforme 
previsto no subitem 16.13 do Edital. 
 
f) Os candidatos titulares deverão observar rigoros amente as Instruções e 
recomendações para o Período de Adaptação disponíve is na página da Escola 
Naval na Internet acessando o endereço eletrônico 
http://www.marinha.mil.br/en/node/106 . 



  

- 3 de 3 - 

 
g) Quaisquer dúvidas referentes a apresentação dos candidatos poderão ser 
sanadas por meio de contato com a Escola Naval, atr avés dos telefones: 
(21)3974-1570/1571. 
 
III - De acordo com o subitem 15.9 do Edital, os ca ndidatos reservas deverão 
acessar a página do SSPM na Internet, durante todo o Período de Adaptação a 
fim de tomar conhecimento de uma possível convocaçã o, sendo de total 
responsabilidade do candidato estar atento a tal co nvocação. 


