
MARINHA DO BRASIL

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

Concurso Público para Ingresso no Quadro de Capelães Navais do Corpo
Auxiliar da Marinha (CP-CapNav/2020), em 8 de janeiro de 2021.

I - Publica-se abaixo a relação dos candidatos aprovados nas Provas Escritas,
ordenada  por  nº  de  inscrição,  nome,  nota  da  Prova  Escrita  Objetiva  de
Conhecimentos Profissionais (PO), nota da Redação (RE), data de nascimento
(Nasc.) e Organização Responsável pela Execução Local (OREL), observados os
critérios previstos no item 6 do Edital do Concurso Público:

Profissão: Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana – 01 vaga

NºInscr. Nome PO RE Nasc. OREL

250007-6 CIPRIANO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 96,00 81,50 05/06/81 Com8ºDN

250015-6 ADILSON SILVA DOS SANTOS 92,00 80,50 25/09/84 Com2ºDN

250021-0 DANIEL DA SILVA 88,00 82,50 17/03/83 SSPM

II – Vista e recursos contra o resultado da Redação 

O candidato que desejar solicitar a vista da redação e interpor recurso
poderá fazê-lo diretamente em uma das OREL listadas no Anexo I, observando o
previsto no subitem 7.3 do Edital. O resultado dos recursos será dado a conhe-
cer, coletivamente, pela alteração ou não do resultado, em caráter irrecorrí-
vel na esfera administrativa, na página do SSPM na Internet.

III - Instruções complementares 

Ressalta-se que, de acordo com o subitem 8.1 do Edital, só serão convoca-
dos para realizarem os Eventos Complementares os candidatos não eliminados nas
Provas Escritas e Redação. 

IV - Eventos Complementares na cidade do Rio de Janeiro – RJ
 

Os candidatos aprovados da OREL SSPM deverão acompanhar na página deste
Serviço de Seleção na Internet as convocações para realização dos Eventos Com-
plementares que serão divulgadas oportunamente. 

V - Eventos Complementares nas demais Cidades

Os candidatos aprovados que realizaram as provas nas demais cidades pre-
vistas no Anexo I do Edital deverão entrar em contato com a Organização da Ma-
rinha responsável pela realização dos Eventos Complementares, cujo endereço e
telefone constam no Anexo I, para obterem as informações sobre a data, o horá-
rio e o local da realização desses eventos.


