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Exmo./Ilmo. Sr. Comandante do Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA) 

Almirante Braz de Aguiar (CIABA) 
 

 
 
 
 
 
 

(carimbo da Cp/Dl/Ag) 

ANEXO 6-D 

 
 

  , filho de 
(nome co mpleto) 

                                                                                                       e de                                    
(pai) 

                                                                                     _, nascido a          /         /        , natural 
(mãe) (dia mês ano) 

do Estado                                                                                , residente a                             
(Estado) 

                                                                                                                                                , 
(rua, nº, complemento, bairro, município, estado, CEP) 

para fins de prova junto a (ao)                                                                                                 
(órgão o nde deseja comprovar o Tempo de Serviço Militar) 

vem respeitosamente solicitar a V. Sª, de acordo com o Aviso nº N-1315, de 12/07/1966 
do Ministro da Marinha, se digne mandar passar por Certidão o seu Tempo de Serviço 
Militar correspondente ao período de           /          /          a           /          /          em que foi 
aluno  da  ex- Escola  de  Marinha  Mercante  ou  Escola  de  Formação  de  Oficiais  da 
Marinha Mercante do                                                                                                            . 

(no me completo do Centro de Instrução ) 

 
Nestes termos, pede deferimento. 

 
 

(local e data) 

(assinatura do requerente) 

 
ANEXOS: 
a) Documento que comprove que está em dia com suas obrigações militares - Certificados de Alistamento Militar, de Reservista, de 

Dispensa de Incorporação ou de Isenção (cópia autenticada o u cópia simples com apresentação do original). 

b) Certidão de nascimento ou Certidão de casamento (cópia autenticada o u cópia simples com apresentação do original); 

c) Carta Patente do Oficial - somente para os formandos oriundos do CIAGA e CIABA após 1980 (cópia autenticada o u cópia simples 

com apresentação do original); 

d) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de noventa (90) dias corrido s, em nome do interessado ou 

acompanhado de declaração em nome de quem co nstar a fatura (cópia autenticada o u cópia simples com apresentação do original); e 

e) Declaração do requerente, expo ndo o(s) motivo(s) da solicitação, no caso de 2ª via. 

 
ENDEREÇOS: 
- CIAGA - Avenida Brasil, nº 9020, Penha, Rio de Janeiro, RJ - CEP. 21031-831. 
- CIABA - Rodovia Arthur Bernardes, nº 245, Pratinha, Belém, PA - CEP. 66816-900. 


