
 
MARINHA DO BRASIL 

 COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS 

 COMUNICADO Nº 02 

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 
MÚSICOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS EM 2023.  

 
(CP-C-FSG-MU-CFN/2023) 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA  

a. Os candidatos deverão acessar o site https://www.marinha.mil.br/cgcfn, no menu 
“Concursos para o CFN”, link “C-FSG-MU-CFN 2023” e imprimir o comprovante de 
inscrição, no qual constam o horário e o endereço  de realização de prova. 

b. A Prova Escrita será realizada no dia 25 DE JUNHO DE 2022, com início às 10h:00min 
(horário de Brasília/DF) e duração de 03 (três) horas.  

c. O candidato deverá estar no local de realização da prova com a antecedência necessária, 
observando a ABERTURA DOS PORTÕES ÀS 7h:30min E FECHAMENTO  
PONTUALMENTE À S 9h:00min (horário de Brasília/DF). Os candidatos que 
chegarem ao local de realização da prova após o fechamento do portão, ou seja, após às 
09h:00min, estarão eliminados. Após o fechamento dos portões, o limite para 
apresentação dos candidatos na Sala ou Setor de realização da prova, para identificação, 
será até às 09h:20min. É de inteira responsabilidade do candidato atentar para o 
correto local de prova constante no seu comprovante de inscrição.  

 
d. Orienta-se aos candidatos a NÃO LEVAR ACOMPANHANTES. Caso isso ocorra, eles 

NÃO poderão permanecer junto ao candidato na fila de entrada no local de prova. 

e. Não há local para estacionamento. Orientam-se os candidatos a utilizar-se de transportes 
públicos. 

f. A fim de agilizar a entrada no local de prova, a conferência do DOCUMENTO DE 
IDENTIFICAÇÃO e do COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, será realizada na entrada 
da sala de prova. 

g. Toda embalagem utilizada pelo candidato para lanche ou hidratação deverá ser de 
MATERIAL TRANSPARENTE.  

h. O candidato deverá portar consigo o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO e um 
DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL , EM MEIO FÍSICO , 
COM ASSINATURA E FOTOGRAFIA, na qual possa ser reconhecido, conforme 
disposto no item “3” do Edital e seus subitens; caneta esferográfica de tinta preta 
(preferencialmente) ou azul, fabricada em material transparente, lápis e borracha. APÓS 
INICIADA A PROVA, NÃO SERÁ PERMITIDO EMPRÉSTIMO DE MATERIAL.  

 



 
* OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
- Não serão aceitos cópias ou protocolos de solicitação de renovação de documento; 
- Não será aceita identificação em formato digital; 
- Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da Prova 
Escrita, documento de identificação, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 
no máximo, 90 dias, ocasião em que será submetido à identificação especial (coleta de 
assinatura e fotografia do candidato). 
 
 

Solicita-se aos candidatos que mantenham o acompanhamento no site 
https://www.marinha.mil.br/cgcfn, link “Concursos para o CFN. 

 

 

 


