
MARINHA DO BRASIL 
COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS 

DEPARTAMENTO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
MATERIAL A SER LEVADO PELO CANDIDATO POR OCASIÃO DA 

APRESENTAÇÃO NO ÓRGÃO DE FORMAÇÃO. 
   

• um cadeado com duas chaves, tamanho 20mm; 
• uma sunga de banho azul ou preta; 
• um short azul ou preto;  
• duas camisetas brancas (sem manga); 
• dois pares de meias brancas; 
• uma pasta escolar polionda azul (30x25x5cm); 
• cinco cartas pré-seladas; 
• duas agulhas de costurar; 
• um apontador para lápis; 
• cinco aparelhos de barbear (descartáveis); 
• uma borracha bicolor; 
• um cortador de unhas; 
• um creme de barbear; 
• um creme dental grande; 
• um caderno universitário; 
• uma caneta esferográfica (azul / preta / vermelha); 
• dez cabides; 
• cinco cuecas; 
• um desodorante; 
• uma escova dental; 
• duas escovas para sapato; 
• duas escovas para graxa; 
• um metro de elástico; 
• um fio dental; 
• duas flanelas (tamanho médio para limpar metais); 
• uma graxa para calçado marrom; 
• uma graxa para calçado preto; 
• dois lápis; 
• um pincel para barba; 
• um polvilho anti-séptico; 
• um polidor de metais; 
• uma dúzia de pregadores de roupas; 
• uma régua plástica; 
• um retrós de linha branca; 
• um retrós de linha verde musgo; 
• dois sabonetes; 
• uma saboneteira; 
• uma barra de sabão comum; 
• uma barra de sabão de coco; 
• um par de tênis para corrida (não precisa ser novo); 
• um ferro de passar roupa; 
• uma bolsa preta (sem marcação e com capacidade, aproximada, de 30 litros); 
• um porta terno (preto e sem marcação); 
• um repelente; 
• um protetor solar (fator de proteção mínimo 30); 
• calção térmico (azul); 
• pomada tipo hipoglós; 
• um óculos de natação; 
• uma calça jeans (traje civil); e 
• uma camisa de meia manga (traje civil). 

 

DOCUMENTOS  A SEREM LEVADOS  OBRIGATORIAMENTE POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO (ORIGINAIS E TRÊS CÓPIAS).  
AS CÓPIAS DEVERÃO ESTAR DENTRO DE UM ENVELOPE PARDO TAMANHO A4. 

- Certidão de Nascimento; 

- Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação ou Certificado de Reservista; 

- Certificado ou Declaração de estabelecimento de Ensino e Histórico-Escolar de Conclusão do Ensino Médio; 

- Título de eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral, comprovando a quitação ou comprovante de votação ou justificativa, referente à última 

eleição, para os obrigados ao alistamento eleitoral à época; 

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

- Carteira de Identidade civil ou militar; e caso o candidato seja filho ou dependente de militar ou funcionário civil da MB, deverá entregar 

uma cópia do contracheque do pai ou responsável ou cópia do cartão de identidade expedido pelo Serviço de Identificação da Marinha;  

- Caderneta de vacinação; 

- Comprovante de residência; e 

- Carteira de trabalho ( se possuir). 

 

    


