MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA
EDITAL DE 02 DE MAIO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO À ESCOLA NAVAL (CPAEN) EM 2018
A Administração Naval, resolve retificar o Edital do Concurso Público para Admissão à
Escola Naval (CPAEN) em 2018 publicado na Seção 3, do DOU nº 64, de 04/04/2018, conforme
abaixo discriminado:
Onde se lê:
O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, na qualidade de Organização de Coordenação e
Execução Geral (OCEG), torna público que, no período de 03/05/2018 a 08/06/2018, estarão
abertas as inscrições do Concurso Público de Admissão à Escola Naval em 2018.
Leia-se:
O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, na qualidade de Organização de Coordenação e
Execução Geral (OCEG), torna público que, no período de 07/05/2018 a 11/06/2018, estarão
abertas as inscrições do Concurso Público de Admissão à Escola Naval em 2018.
Onde se lê:
3.1.2 - São condições necessárias à inscrição:
g) não ter sido reprovado, por insuficiência de nota de conceito ou por falta disciplinar
incompatível com o Oficialato, em Curso de Formação de Oficiais ou Estágio de Aplicação de CP
anterior;
h) não ser ex-aluno do Colégio Naval ou da Escola Naval, que tenha sido desligado por razão
disciplinar;
Leia-se:
3.1.2 - São condições necessárias à inscrição:
g) não ter sido reprovado ou desligado a bem da disciplina, por insuficiência de nota
ou conceito ou ainda por falta disciplinar incompatível com o Oficialato, nos Cursos de Formação
de Oficiais ou nos Estágios de Aplicação de CP anteriores;
h) não ser ex-aluno do Colégio Naval e das demais Escolas Preparatórias aos Cursos de
Formação de Oficiais, que tenha sido desligado por razão disciplinar;
Onde se lê:
3.2.2 - As inscrições poderão ser solicitadas somente entre 8h do dia 3 de maio e 23h59 do
dia 8 de junho de 2018, horário oficial de Brasília/DF.
Leia-se:
3.2.2 - As inscrições poderão ser solicitadas somente entre 8h do dia 7 de maio e 23h59 do
dia 11 de junho de 2018, horário oficial de Brasília/DF.
Onde se lê:
3.3.2 - As inscrições poderão ser realizadas nos dias úteis entre 3 de maio e 8 de junho de
2018, das 8h30 às 16h.
Leia-se:
3.3.2 - As inscrições poderão ser realizadas nos dias úteis entre 7 de maio e 11 de junho de
2018, das 8h30 às 16h.

Onde se lê:
3.4.2 - O candidato que desejar solicitar a isenção deverá preencher, datar, assinar e entregar,
em uma das OREL do Anexo I, o Requerimento de solicitação de isenção de pagamento de taxa de
inscrição, cujo modelo estará disponibilizado na página do SSPM, na Internet, no item Downloads,
entre os dias 3 de maio e 8 de junho de 2018, durante o horário de atendimento do posto de
inscrições, contendo: nome completo, a indicação do Número de Identificação Social (NIS),
atribuído pelo CadÚnico; data de nascimento; sexo; identidade (RG); data de emissão do RG, órgão
emissor; CPF (candidato) e nome da mãe. É de suma importância que os dados pessoais informados
no ato da inscrição sejam idênticos aos que foram informados no CadÚnico. O Candidato deverá
anexar ao requerimento o comprovante do cadastramento no CadÚnico, que poderá ser obtido no
site (www.mds.gov.br/consultacidadao). O referido comprovante deverá ter data de emissão
posterior ao início das inscrições deste CP.
Leia-se:
3.4.2 - O candidato que desejar solicitar a isenção deverá preencher, datar, assinar e entregar,
em uma das OREL do Anexo I, o Requerimento de solicitação de isenção de pagamento de taxa de
inscrição, cujo modelo estará disponibilizado na página do SSPM, na Internet, no item Downloads,
entre os dias 7 de maio e 11 de junho de 2018, durante o horário de atendimento do posto de
inscrições, contendo: nome completo, a indicação do Número de Identificação Social (NIS),
atribuído pelo CadÚnico; data de nascimento; sexo; identidade (RG); data de emissão do RG, órgão
emissor; CPF (candidato) e nome da mãe. É de suma importância que os dados pessoais informados
no ato da inscrição sejam idênticos aos que foram informados no CadÚnico. O Candidato deverá
anexar ao requerimento o comprovante do cadastramento no CadÚnico, que poderá ser obtido no
site (www.mds.gov.br/consultacidadao). O referido comprovante deverá ter data de emissão
posterior ao início das inscrições deste CP.
Onde se lê:
ANEXO II
CALENDÁRIO DE EVENTOS
EVENTO DATA ATIVIDADES
EVENTO
DATA
03/05/18
01
a
08/06/18
Leia-se:
ANEXO II
CALENDÁRIO DE EVENTOS
EVENTO DATA ATIVIDADES
EVENTO
DATA
07/05/18
01
a
11/06/18

ATIVIDADES
Período de Inscrições.

ATIVIDADES
Período de Inscrições.

Incluir:
3.1.2 - São condições necessárias à inscrição:
i) não ser ex-aluno das Escolas Formação de Praças, que tenha sido desligado por razão
disciplinar;
O Edital completo, com seus anexos e retificações está à disposição dos candidatos, na

Internet, no sítio eletrônico do SSPM, no endereço: www.sspm.mar.mil.br .
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