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CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR 

DE PRAÇAS (CP-CAP/2018) 
 

A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público de Admissão ao  
Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha em 2018                   
(CP-CAP/2018), publicado na Seção 3, do DOU nº 162, de 22/08/2018, conforme abaixo discrimi-
nado:  
 

Onde se lê: 
 
12 - DA VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (VD) (eliminatóri a) 
 
g) Diploma/Certificado:  
I) Para candidatos com curso técnico realizados concomitantemente com o ensino médio: Diplo-
ma/Certificado do curso técnico de nível médio na especialidade para a qual se inscreveu, expedido 
por instituição de ensino credenciada ou certidão/declaração de conclusão do curso contendo, entre 
outros dados, a data do término do curso, acompanhada de histórico-escolar;  
 
II) Para candidatos com curso técnicos realizados após a conclusão do ensino médio: Diplo-
ma/Certificado do curso de nível médio e do curso técnico na especialidade para a qual se inscre-
veu, expedido por instituição de ensino credenciada ou certidão/declaração de conclusão do curso 
contendo, entre outros dados, a data do término do curso, acompanhada de histórico-escolar; e  
 
III) Para os candidatos com nível superior (bacharelado), desde que na mesma área de formação: 
Diploma de curso de nível superior na mesma área de formação, expedido por instituição de ensino 
superior credenciada acompanhado do respectivo histórico escolar a fim de que sejam avaliados por 
organização militar competente de forma a comprovar a abrangência suficiente para abarcar todos 
os conhecimentos exigíveis para o respectivo cargo de nível técnico para a qual está concorrendo. 
 
h) Registro Profissional expedido pelo órgão fiscalizador da profissão, quando obrigatório para o 
exercício profissional;  
 

Leia-se: 
 
g) Diploma/Certificado:  
I) Para candidatos com curso técnico realizado concomitantemente com o ensino médio: Diplo-
ma/Certificado do curso técnico de nível médio na especialidade para a qual se inscreveu, expedido 
por instituição de ensino credenciada ou certidão/declaração de conclusão do curso contendo, entre 
outros dados, a data do término do curso, acompanhada de histórico-escolar. Caso o candidato não 
os possua até o período disponibilizado a entrega dos documentos para a VD, deverá apresentá-los, 
durante o Período de Adaptação (PA), impreterivelmente, até a data da matrícula;  
 
II) Para candidatos com cursos técnicos realizados após a conclusão do ensino médio: Diplo-
ma/Certificado do curso de nível médio e do curso técnico na especialidade para a qual se inscre-
veu, expedido por instituição de ensino credenciada ou certidão/declaração de conclusão do curso 
contendo, entre outros dados, a data do término do curso, acompanhada de histórico-escolar. Caso o 



candidato não os possua até o período disponibilizado a entrega dos documentos para a VD, deverá 
apresentá-los, durante o Período de Adaptação (PA), impreterivelmente, até a data da matrícula; e  
 
III) Para os candidatos com nível superior (bacharelado), desde que na mesma área de formação: 
Diploma de curso de nível superior na mesma área de formação, expedido por instituição de ensino 
superior credenciada acompanhado do respectivo histórico escolar a fim de que sejam avaliados por 
organização militar competente de forma a comprovar a abrangência suficiente para abarcar todos 
os conhecimentos exigíveis para o respectivo cargo de nível técnico para o qual está concorrendo. 
Caso o candidato não os possua até o período disponibilizado a entrega dos documentos para a VD, 
deverá apresentá-los, durante o Período de Adaptação (PA), impreterivelmente, até a data da matrí-
cula.  
 
h) Registro Profissional expedido pelo órgão fiscalizador da profissão, quando obrigatório para o 
exercício profissional. Caso o candidato não o possua até o período disponibilizado a entrega dos 
documentos para a VD, deverá apresentá-lo, durante o Período de Adaptação (PA), impreterivel-
mente, até a data da matrícula;  
  
 
 


