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Exame de Admissão ao Curso Especial de Habilitação para Promoção a Sargento (EA-HSG)
em 2018 - As inscrições estarão abertas no período de 20JUN a 03JUL2018 pela
Intranet.
 
I – Da inscrição pela Intranet
 
Conforme o BONO nº 391/2018 da DPMM, que divulga o resultado da avaliação da Comissão
de Promoções de Praças (CPP), os candidatos aptos para inscrição deverão adotar os
procedimentos abaixo descritos:
 
a) Preencher o formulário de inscrição, disponível na página oficial do SSPM na
Intranet (www.sspm.mb), no link "Concursos/Concursos Internos", imprimir o
requerimento de inscrição gerado pelo programa e encaminhá-lo, pela via hierárquica
da OM a que estiver subordinado, para deferimento do Comandante, Diretor ou
Autoridade Responsável por esta OM, na qual tal requerimento deve ser arquivado;
 
b) Após efetuado o passo acima, as OM deverão informar ao SSPM, por mensagem
preferencial, a relação nominal dos candidatos, incluindo o NIP e o número do CPF dos
mesmos, que tiveram seus requerimentos deferidos pelos titulares das OM, até
06JUL2018;
 
c) Caso a OM não possua acesso à Intranet, deverá enviar mensagem ao ComImSup,
solicitando a realização da inscrição. O ComImSup deverá cumprir os procedimentos
constantes dos subitens anteriores; e
 
d) Não será necessário o encaminhamento do requerimento ao SSPM. 
II – Da prova escrita 
De acordo com o Plano de Carreira de Praças da Marinha (PCPM), será realizada uma
única prova escrita objetiva de Conhecimentos Militares-Navais, para ambos os Corpos
(CPA e CAP), constituída de cinquenta questões.
 
O programa e a relação das bibliografias sugeridas serão disponibilizados na página
deste Serviço na Intranet, nas opções: "Concursos/Concursos Internos" e "Concursos
Internos/Exame de Admissão ao Curso de Habilitação a Sargento-2018", a partir de
20JUN2018.
 
Na relação de publicações sugeridas constará o "caminho" para os links das diversas
OM responsáveis pelas publicações ou o local em que podem ser obtidas.
 
– Da realização de provas a bordo
 
De acordo com os incisos 1.5.6 e 1.5.7, Capítulo 1 da DGPM-104 (Rev-8),
especificamente, os navios, que à época do exame, estiverem em viagem, poderão
solicitar ao SSPM, na qualidade de Organização de Coordenação e Execução Geral
(OCEG), com informação aos seus respectivos COMIMSUP, ORSR e OREL, por mensagem e
informando número de inscrição e CPF do candidato, autorização para a realização das
Provas Escritas na OREL mais próxima do porto de escala nacional em que o navio
estiver atracado ou a bordo, caso o navio esteja no mar na data prevista para a sua
aplicação. No caso da realização de prova a bordo, o navio atuará como OREL e deverá
cumprir todos os procedimentos descritos no inciso 1.4.4, Capítulo 1 da DGPM-104
(Rev-8). Neste caso, o material de aplicação de prova terá que ser retirado, junto à
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OCEG, antes do suspender.
 
A solicitação poderá ser feita, impreterivelmente, até 27JUL2018, discriminando: a
data do suspender, o roteiro da viagem, data de chegada e informar como será entregue
o material resultante da prova. Com base nesses dados a OCEG adotará as providências
pertinentes.
 
– CALENDÁRIO DE EVENTOS DO EA-HSG/2018
 
EVENTO DATA ATIVIDADES 
1 - 20JUN2018 a 03JUL2018 - Período de inscrições pela Intranet. 
2 - Até 06JUL2018 - Limite de entrada no SSPM das mensagens de confirmação de
inscrição. 
3 - 20JUL2018 a 31AGO2018 - Período em que deverão ser evitadas as movimentações. Se
houver movimentação, informar, por mensagem preferencial ao SSPM, inclusive se houver
mudança de local de realização de prova. 
4 - A partir de 13JUL2018 - Divulgação, por meio de BONO, pelo SSPM, por número de
inscrição, da relação dos candidatos inscritos e das informações dos eventos nº 03 e
05. 
5 - 20JUL2018 - Limite de solicitação de cancelamento da inscrição. 
6 - A partir de 10SET2018 - Divulgação, por meio de BONO, pelo SSPM, dos locais e do
material necessário para a realização da prova e distribuição dos candidatos por
recinto de prova. 
7 - 30SET2018 - Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Militares-Navais. 
8 - A partir de 02OUT2018 - Divulgação, por meio de BONO, pelo SSPM, do gabarito.
Será dado o prazo de três dias úteis para entrega de recurso no SSPM ou nas OREL. 
9 - A partir de 19NOV2018 - Divulgação, por meio de BONO, pelo SSPM, dos candidatos
aprovados na Prova Escrita. 
10 - Até 22FEV2019 - Divulgação, por meio de BONO, pela DPMM, da relação dos
candidatos aprovados e classificados no EA-HSG/2018. 
11 - 01JUL2021 a 30JUL2021 - Entrada no CIAA da documentação comprobatória de
conclusão do ensino médio, relativa aos candidatos aprovados para o C-Esp-HabSG/2022. 
12 - A partir de 30SET2021 - Divulgação, por meio de BONO, pela DPMM, da relação dos
candidatos aprovados no EA-HSG em 2018 para o C-Esp-HabSG em 2021, chamados para
efetuarem matrícula. 
13 - 18JAN2022 - Concentração no CIAA dos candidatos aprovados e classificados para o
C-Esp-HabSG/2022. 
14 - 18JAN2022 - Início do Curso.
 
 
BONO Especial Geral Nº 480/2018. 
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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