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Concurso de Admissão aos Cursos de Graduação em Engenharia (CA-EngNav) para 2019 -
Tendo em vista a inclusão de 02 (duas) vagas para o curso de Engenharia Nuclear a ser
realizado na UFRJ a partir de 2019, em complemento às vagas constantes em matéria
publicada no BONO nº 298/2018, participo a reabertura das inscrições, até 06JUL2018,
para o CA-EngNav. Os Segundos-Tenentes (CA/FN), nomeados em 2016, poderão, em caráter
de voluntariado, inscrever-se no CA-EngNav, por meio de requerimento ao DPMM.  
Em virtude do prazo exíguo para a inscrição, os voluntários deverão,
excepcionalmente, participar esta DE por mensagem a intenção de inscrição.
 

Mar - 060 BONO Especial N° 494/2018 do CPesFN - Orientações para a Escrituração e
Remessa de Folhas de Alterações (FA).
 

COPIMED - A Conta de Pagamentos Imediatos (COPIMED) permite que possa ser concedido
ao pessoal vinculado à Marinha, a título de adiantamento, valor total ou parcial dos
direitos remuneratórios listados no Anexo C, do Vol. IV, da SGM-302 (5ª Rev.). Como
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Saúde Naval - Adquirir habilidades novas,
conhecer pessoas, aproveitar os bons momentos,
cuidar do corpo e da mente. Estes são alguns
conselhos para que o idoso seja o protagonista da
própria vida.
A participação social do idoso é um dos caminhos
para um envelhecimento mais leve e bem-sucedido e
todos, idosos ou não, devem ter consciência
d i s s o .  A c e s s e
www.saudenaval.mar.mil.br/paricipação-social-do-
idoso e saiba mais.

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

Aplicativo CTMSP Notifica – Visando proporcionar
maior comodidade e rapidez no acesso às
informações, o CTMSP apresenta seu aplicativo
para smartphones com sistema operacional Android,
que tem como objetivo disponibilizar um meio de
comunicação rápido, eficiente e disponível 24
horas por dia, entre a OM e sua força de trabalho
(militares, civis e terceirizados). Com essa nova
plataforma de comunicação será possível o acesso
às seguintes informações:
a) Mensagens;
b) Bem-vindo a bordo;
c) Quem somos;
d) Informativo Núcleonews; e
e) Contato.
Para instalação do aplicativo, basta efetuar o

"download" gratuito, efetuando a busca por CTMSP no "Google Play".

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS

DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA
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os recursos são limitados, os adiantamentos devem ser estritamente necessários ao
atendimento dos pagamentos relacionados no referido Anexo C. Ademais, é
imprescindível que a devida regularização da COPIMED seja efetuada no primeiro
processo de pagamento possível, de acordo com o inciso 41.2.1 da SGM-302 (5ª Rev.). 
Apenas em situações de extrema necessidade, devidamente motivadas pela OM e que serão
criteriosamente avaliadas pela Diretoria de Finanças da Marinha, será possível a
solicitação de autorização excepcional de pagamento imediato de outras parcelas não
previstas no Anexo C mencionado. Tais solicitações devem ser feitas por mensagem à
DFM, seguindo-se o modelo do Anexo E, do Vol. IV, da SGM-302 (5ª Rev.), ressaltando o
motivo que enseja a real necessidade do adiantamento, sendo o deferimento do pleito
dependente da disponibilidade de recursos.
 

Processo Seletivo para o Magistério Militar Naval - Praças – A fim de divulgar o
emprego experimental de militares na função de professor militar, nova oportunidade
na carreira, encontra-se no sítio do SSPM, apresentação, com áudio, no seguinte
endereço: 
https://www.inscricao.marinha.mil.br/ordi/apresentacao_pmn_pr.zip?id_file=297  
(contemplando a apresentação realizada no auditório da DEnsM em 06JUN, conforme nota
publicada pela DPMM no BONO nº420/2018). Solicito dar ampla divulgação.
 

Reunião de Pauta da TV Marinha – Em cumprimento às alíneas "c" e "d" do inciso 7.1 do
Anexo Q do Manual de Comunicação Social da Marinha (EMA-860 – 1ª Rev.), este Centro
realizará em 05JUL2018, a reunião de pauta da TV Marinha, com o propósito de
estabelecer o programa de trabalho a ser cumprido pelas equipes no mês de agosto. 
As OM interessadas em propor pautas podem encaminhar suas sugestões até o dia
03JUL2018, observando o modelo de mensagem contido no Apêndice I, Anexo Q.
 

Mar - 061 BONO Especial N° 495/2018 da SECIRM - Operação Antártica XXXVIII.
 

Fornecimento de Material Comum a Título de Doação – Em consonância com o que
preconiza a atividade gerencial “Destinação de Excessos”, o SAbM está
disponibilizando às OM interessadas, sem custo, os materiais da linha de fornecimento
de Material Comum constantes da relação abaixo, que se encontram excluídos do
Catálogo do SINGRA e/ou não possuem demanda registrada. As OMC que desejarem adquirir
tais materiais deverão emitir RMC no SINGRA, marcando a forma de custeio “caixa de
economias” e fazendo constar, do campo OBS, a expressão “ACD nota do CCIM publicada
no BONO nº 493/2018”. Maiores informações poderão ser obtidas com a Divisão de
Suprimentos de Intendência pelo RETELMA 8127-2506 (CCIM-134), SC Rosana.
 

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR

CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO DA MARINHA

Assunção de Cargo - Cerimônia de Transmissão do
Cargo de Diretor do Depósito de Suprimentos de
Intendência da Marinha no Rio de Janeiro, dia
04JUL2018, às 10h. Assume o Capitão de Fragata
(IM) JOSÉ CLAUDIO MOREIRA FILHO.
Uniforme: 4.3 ou equivalente.

PI NOME ITEM UF
190046386 CABO TORCIDO SISAL 51MM (2POL) AD
190013535 CABO TORCIDO SISAL 13MM (1/2 POL) AD
190013536 CABO TORCIDO SISAL 19MM (3/4 POL) AD
190013538 CABO TORCIDO SISAL 32MM (1 1/4 POL) AD
190013539 CABO TORCIDO SISAL 76MM (3 POL) AD
190013540 CABO TRANÇADO SISAL 102MM (4 POL) AD
190013493 CABO TRANÇADO 8 PERNAS SISAL 48MM (1 7/8 POL) AD
190013491 CABO TORCIDO SISAL 114MM (4 1/2 POL) AD
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BONO Geral Nº 493/2018. 
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
 

190013537 CABO TORCIDO SISAL 25MM (1 POL) AD
002319014 CABO TORCIDO SISAL 76MM (3 POL) BB
190013740 LAMPADA INCANDESCENTE E-27 220V 60W A-19 UN
190016416 PAPEL REGISTRO FAC-SÍMILE 216MM X 30ME BB
190016971 COPO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO PARA CAFÉ 50 ML(Caixa com 5000UN) CX
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