
MARINHA DO BRASIL

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

Concurso Público para Ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CP-
CEM/2019) - Convocação de candidato sub judice, em 1º de junho de 2021.

Em cumprimento ao Mandado nº 510001898050/RJ, exarado pela 12ª Vara
Federal do Rio de Janeiro-RJ, publica-se o resultado da nota da Prova Escrita
Objetiva  de  Conhecimentos  Profissionais  (PO),  nota  da  Prova  Escrita
Discursiva de Conhecimentos Profissionais (PD), nota da Redação (RED) e da
Tradução de Texto (TRAD), da candidata abaixo:

Profissão: Engenharia Cartográfica

Nº Inscr. Nome PO PD RED TRAD OREL

226778-8 ISABEL MARQUES DA CRUZ COSTA 11,00 40,30 57,50 25,00 SSPM

II – Solicitação de Vista da Redação e/ou da Tradução de Texto:

O candidato que desejar solicitar vista da Redação e/ou da Tradução de Texto
disporá dos dias 2 ou 4 de junho de 2021. A vista será realizada da seguinte
forma: 

a) A candidata deverá comparecer no Posto de Atendimento ao Candidato (PAC),
situado na Rua Visconde de Itaboraí, nº 69 – Centro – RJ, para solicitar a
vista da Redação e/ou da Tradução de Texto. A vista ocorrerá no dia 10 de
junho de 2021, às 8h30, nas instalações do Serviço de Seleção do Pessoal da
Marinha, situado na Praça Barão de Ladário, s/n° - Centro – Rio de Janeiro -
RJ.

III – Recurso contra o resultado da Redação e/ou da Tradução de Texto:

A candidata que desejar interpor recurso poderá fazê-lo até o dia 11 de junho
de 2021, conforme previsto no subitem 7.3 e 7.4 do Edital. Para isso deverá
utilizar  o  modelo  de  recurso  que  encontra-se  disponível  no  link
www.marinha.mil.br/sspm/?q=concurso/modelos-documentos,  entregando-o
devidamente preenchido na sua respectiva OREL. 

O resultado dos recursos será dado a conhecer, coletivamente, pela alteração
ou não do resultado, em caráter irrecorrível na esfera administrativa, na
página do SSPM na Internet, conforme previsto no subitem 7.5 do Edital.

http://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concurso/modelos-documentos

