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MARINHA DO BRASIL 
 

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA 
 
 

Concurso Público para ingresso no Corpo de Engenhei ros (CP-CEM) - 
2021, em 28 de março de 2022. 

 

I - Publica-se o cronograma de realização dos Event os Complementares 
(EVC) de Verificação de Documentos (VD)  e Prova de Títulos (PT)  para os 
candidatos aprovados nas provas escritas da OREL Serviço de Seleção do 
Pessoal da Marinha  (SSPM) . 
 

a)  Verificação de Documentos (VD) 
 

Os candidatos da OREL Serviço de Seleção do Pessoal  da Marinha (SSPM) 
deverão entregar, no Posto de Atendimento ao Candid ato (PAC), situado na Rua 
Visconde de Itaboraí, nº 69 – Centro – Rio de Janei ro - RJ, CEP: 20010-060, 
cópia autenticada ou simples, acompanhada dos docum entos originais constantes 
do subitem 14.1 do Edital, conforme programação aba ixo. 

 
As cópias deverão ser entregues encadernadas, com a s páginas numeradas 

(Ex.: 01/20, 02/20, 03/20...) e rubricadas pelo can didato, além de uma 
relação de todos os documentos apresentados, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato a entrega correta ou não. Os documentos 
originais têm a finalidade de comprovar a validade da cópia simples 
apresentada. Caso os documentos apresentados não se jam cópias autenticadas ou 
acompanhados dos respectivos documentos originais p ara o devido cotejo, estes 
não serão recebidos. Todo documento original será r estituído imediatamente ao 
candidato. Ressalta-se que, de acordo com o subitem  14.2 do Edital, a não 
apresentação de qualquer documento exigido, bem com o qualquer rasura ou outra 
irregularidade constatada nos documentos entregues,  implicará eliminação do 
candidato do presente CP.  

 
Verificação de Documentos – Dia 01/04/2022 às 08h30  
220147-1 220156-0 220158-6 220254-6 220505-0 220558 -7 220616-8 
220668-6 220871-0 221021-2 222958-9 222968-5   

 
Verificação de Documentos – Dia 01/04/2022 às 10h00  
220140-4 220549-9 220727-5 220865-7 221536-3 222384 -9 222543-0 
222784-0 222844-7 222867-4 223273-7 223797-6   

 
b)  Prova de Títulos (PT) 

 
A entrega dos documentos comprobatórios dos títulos , para os candidatos 

inscritos pela OREL SSPM (cidade do Rio de Janeiro - RJ), será realizada no 
Posto de Atendimento ao Candidato (PAC), situado na  Rua Visconde de Itaboraí, 
n° 69 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, no dia e horá rio agendado.  

 
Por ocasião da entrega dos títulos, o candidato ter á que entregar cópia 

autenticada do diploma de graduação na área para qu al ele está concorrendo. A 
apresentação do diploma de graduação tem a finalida de de possibilitar a 
verificação da correlação entre a graduação e as ti tulações apresentadas. 

  
No ato da entrega dos documentos comprobatórios dos  títulos, o candidato 

deverá preencher e assinar um formulário 
(www.marinha.mil.br/sspm/?q=concurso/modelos-docume ntos), no qual relacionará 
os títulos entregues. Deverão ser entregues cópias de toda a documentação 
original. A autenticação poderá ser realizada em ca rtório ou pelo servidor 
civil/militar que receber o documento, por meio do cotejo com o documento 
original, sendo devolvido o respectivo documento or iginal ao candidato. 
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Documentos não originais impressos da Internet pelo  candidato deverão indicar 
o sitio eletrônico da autenticação online do docume nto. A entrega dos títulos 
não garante a obtenção de pontuação, pois os título s ainda serão avaliados 
por Comissão Examinadora designada especialmente pa ra esse fim, que 
deliberará sobre a pontuação a ser atribuída. 

 
Prova de Títulos – Dia 01/04/2022 às 09h30  
220147-1 220156-0 220158-6 220254-6 220505-0 220558 -7 220616-8 
220668-6 220871-0 221021-2 222958-9 222968-5   

 
Prova de Títulos – Dia 01/04/2022 às 11h00  
220140-4 220549-9 220727-5 220865-7 221536-3 222384 -9 222543-0 
222784-0 222844-7 222867-4 223273-7 223797-6   

 
 


