
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ

Concurso Público para Ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CP-CEM/2020), em
04 de maio de 2021.

I  -  Publica-se  o  cronograma  de  realização  dos  Eventos  Complementares  (EVC)  de
Verificação de Documentos (VD) e Prova de Títulos (PT) para os candidatos aprovados nas
provas escritas, que realizaram as provas na cidade de Barra Bonita (OREL CFTP).

Conforme divulgado no comunicado aos candidatos nº 009, os candidatos deverão
utilizar OBRIGATORIAMENTE máscara de proteção, e além disso, levar sua garrafa com
água e máscara sobressalente.

a) Verificação de Documentos (VD)

Os candidatos da OREL Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP) deverão entregar no
Grupo de Atendimento ao Público (GAP), situado na Avenida Pedro Ometto, nº 804 – Centro
–  Barra  Bonita  -SP,  CEP:  17340-250,  cópia  autenticada  ou  simples,  acompanhada dos
documentos  originais  constantes  do  subitem  14.1  do  Edital,  conforme  programação
abaixo.

As  cópias  deverão  ser  entregues  encadernadas,  com as  páginas  numeradas(Ex.:
01/20,  02/20,  03/20...)  e rubricadas pelo candidato,  além de uma relação de todos os
documentos  apresentados,  sendo  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  a  entrega
correta ou não. Os documentos originais têm a finalidade de comprovar a validade da
cópia  simples  apresentada.  Caso  os  documentos  apresentados  não  sejam  cópias
autenticadas  ou  acompanhados  dos  respectivos  documentos  originais  para  o  devido
cotejo, estes não serão recebidos. Todo documento original será restituído imediatamente
ao candidato. Ressalta-se que,de acordo com o subitem 14.2 do Edital, a não apresentação
de  qualquer  documento  exigido,  bem  como  qualquer  rasura  ou  outra  irregularidade
constatada nos documentos entregues, implicará eliminação do candidato do presente CP.

Verificação de Documentos (VD) – Dia 06/05/2021 às 09h

221718-2 220434-9

b) Prova de Títulos (PT)

A entrega dos documentos comprobatórios dos títulos, para os candidatos inscritos
pela OREL CFTP (cidade de Barra Bonita-SP), será realizada no Grupo de Atendimento ao
Público (GAP), situado na Avenida Pedro Ometto, nº 804 – Centro – Barra Bonita -SP, CEP:
17340-250, no dia e horário agendado.

Por ocasião da entrega dos títulos, o candidato terá que entregar cópia autenticada
do diploma de graduação na área para qual ele está concorrendo. A apresentação
do diploma de graduação tem a finalidade de possibilitar a verificação da correlação entre
a graduação e as titulações apresentadas. 

No ato da entrega dos documentos comprobatórios dos títulos, o candidato deverá
preencher  e  assinar  um  formulário(www.marinha.mil.br/sspm/?q=concurso/modelos-
documentos), no qual relacionará os títulos entregues. Deverão ser entregues cópias de
toda a documentação original. A autenticação poderá ser realizada em cartório ou pelo
servidor  civil/militar  que receber  o  documento,  por  meio  do  cotejo  com o  documento
original, sendo devolvido o respectivo documento original ao candidato. Documentos não
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originais  impressos  da  Internet  pelo  candidato  deverão  indicar  o  sitio  eletrônico  da
autenticação online do documento.

A entrega dos títulos não garante a obtenção de pontuação, pois os títulos ainda
serão avaliados por Comissão Examinadora designada especialmente para esse fim, que
deliberará sobre a pontuação a ser atribuída.

Prova de Títulos (PT) – Dia 06/05/2021 às 10h

221718-2 220434-9
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