
MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

EDITAL DE 30 DE AGOSTO DE 2013

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO ÀS ESCOLAS DE APRENDIZES-
MARINHEIROS (CPAEAM) EM 2013

A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), na qualidade de Órgão Supervisor, resolve 
retificar  o  Edital  publicado  na  Seção  3,  do  D.O.U  nº  25,  de  05/02/2013,  conforme  abaixo 
discriminado: 

- Alterar todo Calendário de Eventos para:

EVENTO DATA ATIVIDADES

01 08/02/13 a 
15/03/13 Período de inscrições.

02 A partir de 
05/08/13

O  candidato  deverá  consultar  a  página  da  DEnsM  na 
Internet  ou  as  ORDI  (pessoalmente  ou  através  dos 
telefones  disponíveis)  para  obter  a  data,  os  horários  de 
abertura e fechamento dos portões, o horário limite para se 
apresentar na Sala ou Setor para identificação, o horário de 
realização  da  Prova  Escrita,  o  endereço  do  local  onde 
realizará  a  prova  escrita  e  o  material  suplementar 
necessário à realização da mesma. 

03 01/09/13 Prova  Escrita  Objetiva  (Conhecimentos  Gerais  de 
Matemática, Português e Ciências).

04 A partir de
11/09/13

Divulgação  dos  gabaritos  na  Internet  à  disposição  dos 
candidatos  nas  ORDI.  Após  a  realização  da  prova  o 
candidato  deverá  acompanhar  no  sítio  eletrônico  da 
DEnsM, ou através das ORDI, a divulgação dos gabaritos.

05 A partir de 
30/09/13

Divulgação  do  resultado  da  prova  escrita  e  convocação 
para a realização dos eventos complementares Inspeção de 
Saúde (IS) e Teste de Aptidão Física (TAF),  através da 
Internet e a disposição dos candidatos nas ORDI.

06 07/10/13 a 
02/12/13 Inspeção de Saúde (IS).

07 21/10/13 a 
09/12/13

Teste de Aptidão Física (TAF) para os candidatos aptos na 
Inspeção de Saúde (IS).

08 A partir de 
19/12/13

Divulgação  do  Resultado  Final  do  Concurso  Público, 
através  da página  da DEnsM na  Internet  e  por  meio  de 
BONO, à disposição dos candidatos nas ORDI.

09 12/01/14 Concentração  nas  Escolas  de  Aprendizes-Marinheiros 
(EAM), dos candidatos titulares.

10 13/01/14 a 
26/01/14

Início  do  Período  de  Adaptação,  da  Verificação  de 
Documentos,  preenchimento  do  Questionário  Biográfico 
Simplificado  (QBS)  e  Avaliação  Psicológica  (AP). 
Convocação dos candidatos reservas.



11 27/01/14 Início do Curso.

O Edital completo, com seus anexos e retificações está à disposição dos candidatos, na 
Internet,  no  sítio  eletrônico  da  DEnsM,  nos  endereços:  www.ensino.mar.mil.br ou 
www.ingressonamarinha.mar.mil.br.
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