MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA
Concurso Público de Admissão à Escola Naval (CPAEN/2018) – Retificação das
Instruções contidas no Resultado da Seleção Inicial, em 21 de dezembro de 2018.
O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), na qualidade de órgão de
Coordenação e Execução Geral (OCEG), retifica as Instruções divulgadas em 19/12/2018
conforme abaixo:
Onde se lê:
III – Instruções:
1) De acordo com o Evento 14 do Calendário de Eventos, Anexo II, os candidatos
titulares deverão apresentar-se na Escola Naval, situada na Av. Alte. Sílvio de
Noronha, s/nº - Castelo, Rio de Janeiro, RJ, no dia 13JAN2019, até as 15h, para o
início do Período de Adaptação em regime de internato.
2) Os candidatos deverão se apresentar trajando camisa com ou sem colarinho, ou
camisa de botões com meia manga ou com manga comprida, disposta para dentro da calça,
com cinto e sapatos ou tênis com meias. Além disso, deverão levar os seguintes
materiais:
- pelo menos um (1) calção azul para ginástica;
- pelo menos três (3) camisetas brancas sem manga;
- pelo menos três (3) pares de meias soquetes brancas para ginástica;
- pelo menos uma (1) sunga/maiô preto(sem marcas);
- pelo menos cinco (5) camisetas brancas meia manga sem estampas;

Leia-se:
III – Instruções:
1) De acordo com o Evento 14 do Calendário de Eventos, Anexo II, os candidatos
titulares deverão se apresentar na Escola Naval, situada na Av. Alte. Sílvio de
Noronha, s/nº - Centro, Rio de Janeiro, RJ, no dia 13/01/2019, a partir das 13h,
sendo 14h o horário limite de apresentação, para o início do Período de Adaptação em
regime de internato.
2) Os candidatos deverão se apresentar trajando camisa com ou sem colarinho, ou
camisa de botões com meia manga ou com manga comprida, disposta para dentro da calça,
com cinto e sapatos ou tênis com meias. Além disso, deverão levar os seguintes
materiais:
- pelo menos cinco (5) calções azuis para ginástica;
- pelo menos cinco (5) camisetas brancas sem manga;
- pelo menos cinco (5) pares de meias soquetes brancas para ginástica;
- pelo menos duas (2) sungas/maiôs preto (sem marcas);
- pelo menos oito (8) camisetas brancas meia manga sem estampas;

Incluir:
6) Os candidatos deverão observar as Instruções e recomendações para o Período de
Adaptação disponíveis na página da Escola Naval na Internet acessando o endereço
eletrônico https://www.marinha.mil.br/en/node/106.
7) Quaisquer dúvidas referentes a apresentação dos candidatos poderão ser sanadas por
meio de contato com a Escola Naval, através dos telefones: (21) 3974-1570/1571.

