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Processo Seletivo para Recrutamento, Seleção e Emprego Experimental do Magistério
Militar Naval em 2018 (PS-MMN-PR) para Praças.
 
I) Instruções para a realização da Prova Escrita:
 
a) As provas serão realizadas no Prédio Alte Prado Maia, no 4º andar do Serviço de
Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), situado na Praça Barão de Ladário, s/nº -
Centro - Rio de Janeiro/RJ, no dia 19SET2018 e terão início às 8h30, com duração de 4
(quatro) horas. O acesso ao local de prova será aberto às 7h30 e fechado às 7h45,
todos os horários referem-se ao horário de Brasília.
 
b) Os candidatos só serão autorizados a deixar o local de prova após transcorridos
50% do tempo destinado à realização da mesma.
 
c) Deverão ser mantidos em sala os três últimos candidatos para assinatura da Ata de
Provas.
 
d) Não está autorizado o uso de material extra.
 
e) Prova de Títulos (PT): Os candidatos deverão entregar os documentos comprobatórios
dos títulos no dia 19SET2018, no 4º andar do Edifício Alte Prado Maia (SSPM), após a
realização da Prova Escrita. No ato da entrega dos documentos comprobatórios dos
títulos, o candidato deverá preencher e assinar um formulário que deverá ser impresso
no link: (www.marinha.mil.br/ensino/?q=concurso/modelos-documentos), no qual
relacionará os títulos apresentados. Deverão ser apresentadas cópias xerográficas que
poderão ser autenticadas por meio de cotejo com o documento original pelo servidor a
quem o documento deva ser apresentado.
 
f) Todos os militares deverão portar a Cédula de Identidade da Marinha do Brasil,
dentro da validade, caneta esferográfica azul ou preta transparente, lápis e
borracha.
 
g) Não será permitido, durante a realização das provas o porte e/ou o uso de livros,
manuais impressos, anotações ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como:
agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods,
gravadores, pen drives, mp3 ou similar, relógios não analógicos, alarmes de qualquer
espécie, ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e
mensagens, bem como mochilas, ou volumes similares, exceto o material suplementar
permitido para a realização das provas escritas, previsto no item BRAVO. É vedado,
também, o uso de óculos escuros, de fones ou de protetores auriculares.
 
h) O uniforme para o dia da prova será o 6.4.
 
i) O candidato não poderá levar a prova após sua realização.
 
 
BONO Especial Geral Nº 700/2018. 
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades
desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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