
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO

COMANDO DO CORPO DE ALUNOS
DEPARTAMENTO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E ESPECIAIS

C-FCB-CAP/201  7   –   INFORMAÇÕES PRELIMINARES PARA OS CANDIDATOS  

1 – PERÍODO DE ADAPTAÇÃO (26JUN a 23JUL2017):
    No dia  26 de junho, data de apresentação no CIAA, iniciar-se-á o Período de Adaptação à
vida militar que será conduzido do dia 26 de junho a 23 de julho do corrente ano. Neste período,
os alunos ficarão a bordo em regime de internato (dormirão na Organização Militar) e no dia
21 de julho (sexta-feira), está previsto o primeiro licenciamento, com o regresso marcado para o
dia  24 de  julho (segunda-feira) até 6h30. Nesta primeira fase serão desenvolvidas práticas de
atividades  físicas,  ordem  unida,  palestras  sobre  assuntos  relevantes  à  formação  militar,
administrativa e exame psicológico.

1.1 – Apresentação (traje civil) no dia 26JUN2017: 
Os candidatos utilizarão, durante o período de adaptação, calça jeans (azul-marinho, sem

rasgos ou puídas de lavagens), cintos (preferencialmente preto e sem detalhes na fivela), camisa
básica de meia manga em tecido de algodão (na cor branca de gola redonda e sem estampa),
meias de algodão branca e tênis adequados às práticas desportivas (predominantemente branco,
devendo ser evitadas cores fluorescente). Em caso de tempo frio, o candidato poderá utilizar
casaco,  preferencialmente na cor  azul-marinho e sem detalhes.  Alerta-se que  esse traje  será
utilizado durante todo o período de adaptação até o recebimento dos uniformes. Os candidatos
que são militares devem se apresentar no uniforme 4.3 (os pertencentes à Marinha do Brasil) ou
no uniforme correspondente (para as demais Forças). 

 Devem ser observadas as seguintes recomendações, por ocasião da apresentação no CIAA:
 Não é permitido o uso de:

 a) Para as candidatas do sexo feminino: 
 – tênis sem meia;
 – sandálias de dedo do tipo “havaianas”;
 – calças desbotadas;
 – calças curtas tipo “capri”, bermudas;
 – roupas transparentes ou decotadas em excesso;
 – vestidos e saias curtas;
 – camisas com estampas berrantes, dizeres, propagandas ou escudos – salvo detalhes 
da própria confecção, tais como emblemas dos fabricantes;
 – bonés e gorros de qualquer espécie;  
 – trajes típicos regionais; 
 – mais de um par de brinco na orelha e que não sejam discretos; 
 – maquiagem que não seja de tons suaves; e
 – unhas pintadas com multicores e que não sejam neutras.   

b) Para os candidatos do sexo masculino: 
 – botas do tipo militar;
 – tênis e sapatos sem meia;
 – sandálias de dedo;
 – calças desbotadas e sem cinto;
 – calças curtas, bermudas ou calções;
 – camisetas (sem manga) de qualquer espécie;
 – camisas ou camisetas de meia manga, com estampas berrantes, dizeres, propagandas
ou escudos – salvo detalhes da própria confecção, tais como emblemas dos fabricantes;
 – bonés e gorros de qualquer espécie; e
 – trajes típicos regionais.
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1.2 – Materiais necessários:
  Para o período de adaptação e início do curso, sugere-se aos candidatos a seguinte andaina

mínima de roupas e uso pessoal:
 – 1 unidade de manta de solteiro (preferencialmente na cor azul);

         Obs.: Serão fornecidos pelo CIAA: travesseiro, fronha, lençol e colcha.
 – 10 unidades de camisa básica de algodão, na cor branca, meia manga, gola redonda e

sem detalhes;
 – 4 unidades de camiseta básica de algodão (para os homens), na cor branca, sem mangas

e sem detalhes; 
 – 1 unidade de maiô preto forrado (frente e costas) em tecido de malha, com elástico

embutido nos pespontos das cavas, decote e pernas;
 – 3 unidades de rede para cabelo (para as mulheres), na cor preta; 
 – 1 unidade de calção de natação para os homens e maiô para as mulheres, na cor preta ou

azul-marinho, sem detalhes e estampas;
 – 2 unidades de short azul-marinho (homem), sem detalhes, para a prática de educação

física;
 – 2 unidades de  short feminino azul-marinho, sem detalhes, para a prática de educação

física;
 – 2 unidades de calça jeans azul-marinho (não desbotadas por lavagem de fábrica). É

vedado o uso de calças compridas de estilos apertadas, envelhecidas, “saroel”,  com rasgos,
cintura baixa, barras desfiadas e pescador;

 – 2 unidades de toalha de banho (preferencialmente brancas);
 – 2 unidades de cadeado de 25 ou 30 mm, com duas chaves (não é permitido cadeado

com segredo);
 – 6 unidades de cabide;
 – 1 unidade de agasalho tipo moletom, na cor azul-marinho ou preta, sem desenho ou

estampas;
 – 1 par de tênis adequado às práticas desportivas (predominantemente branco, devendo

ser evitadas cores fluorescentes);
 – 5 pares de meias, cano médio, na cor branca;
 – 1 unidade de cinto militar preto de náilon, sem detalhes na fivela;
 – 1 par de sandálias de borracha, na cor preta;
 – protetor solar (opcional);
 – repelente (opcional);
 – material escolar pessoal para o período de adaptação (canetas, lápis, caderno, bloco de

anotação, apontador e régua);
 – 1 unidade de caneta para marcar tecidos; 
 – material de higiene pessoal; 
 – 1 unidade de squeeze bottle (garrafa de água) de ½ litro incolor; e
 – 1 jogo de costura de emergência (linha, agulhas, tesoura etc). 

Obs.: Durante o período de adaptação e início do curso, a Marinha providenciará a tomada
de medidas necessárias para confecção dos uniformes. 

2 – COMO CHEGAR AO CIAA:
2.1 – Data de concentração:

Dia 26 de junho, até às 07h30 (segunda-feira), para o início do Período de Adaptação.
2.2 – Local de entrada:

 Portão  secundário  do  CIAA,  localizado junto  ao  portão  de  acesso  do  Grupamento  de
Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, próximo à entrada da Casa do Marinheiro.
2.3 – Orientação do Link GoogleMaps:

Clique aqui para saber como chegar ao CIAA do Terminal Rodoviário Novo Rio;
Clique aqui para saber como chegar ao CIAA do Aeroporto Santos Dumont; e
Clique aqui para saber como chegar ao CIAA do Aeroporto Internacional Tom Jobim.
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3 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A APRESENTAÇÃO: 
a) 6 (seis) fotos 3x4 coloridas, com fundo branco; 
b) Certidão de Nascimento ou Casamento;
c)  Título  de  Eleitor  e  Certidão  de  Quitação  Eleitoral  emitida  pelo  Tribunal  Superior

Eleitoral, no máximo, há 30 (trinta) dias da data da entrega dos documentos ou comprovante de
votação da última eleição 1º turno e 2º turno (se houver);

d) Certidão de Antecedentes da Justiça Militar (www.stm.jus.br);
e) Certidão da Justiça Federal (www.dpf.gov.br);
f) Certidão da Justiça Estadual (site do Tribunal de Justiça do Estado a que pertence o

candidato);
g) Certidão de Reservista ou prova de quitação com o Serviço Militar;
h) Diploma/Certificado:
I) Para candidatos com curso técnico realizados concomitantemente com o ensino médio:
Diploma/Certificado  do  curso  técnico  de  nível  médio  na  especialidade  para  a  qual  se

inscreveu, expedido por instituição de ensino credenciada ou Certidão/declaração de conclusão
do curso contendo, entre outros dados, a data do término do curso, acompanhada de histórico
escolar;

II) Para candidatos com curso técnicos realizados apos a conclusão do ensino médio:
Diploma/Certificado do curso de nível médio e do curso técnico na especialidade para a

qual se inscreveu, expedido por instituição de ensino credenciada ou Certidão/declaração de
conclusão do curso contendo, entre outros dados, a data do termino do curso, acompanhada de
histórico escolar;

i) Registro Profissional expedido pelo órgão fiscalizador da profissão, quando existir;
j)  Se  militar  ou  membro  da  Polícia  ou  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  em atividade,

atestado de idoneidade moral e bons antecedentes e autorização para inscrição pela respectiva
Forca Armada ou Forca Auxiliar,  conforme modelo padrão,  disponível  na página oficial  da
DEnsM na Internet.  Os militares da MB deverão apresentar somente a sua comunicação de
inscrição em concurso publico;

k) Cartão de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
l) Documento oficial de identificação, com fotografia e dentro da validade;
m) PIS/PASEP (original e cópia); 
n) Carteira de Trabalho e declaração que não possui vínculo empregatício (original e cópia);
o) Comprovante de residência no nome do candidato (original e cópia); 
p) Extrato bancário (parte que contém o nome do correntista, nº da agência bancária e nº da

conta-corrente).  Os  candidatos  que  não  possuírem conta  corrente  deverão  abrir  uma  conta
preferencialmente no Banco do Brasil ou  em um dos bancos conveniados com a Marinha do
Brasil (Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank,
HSBC S.A., Itaú ou Santander), trazendo o extrato conforme descrito acima (não serão aceitas
contas conjuntas, contas-salário, conta poupança e conta universitária); 

q) NIP, para aqueles que possuírem (militares ou dependentes de militares da MB); 
r) Comprovante de Vacinação: Tríplice  Viral (Sarampo, Rubéola e Coqueluche) e Dupla

Bacteriana (Difteria e Tétano); 
s) Tipagem sanguínea (com a assinatura do farmacêutico ou médico responsável); 
t) Termo de Consentimento Informado para Adaptando (clique aqui) e a Ficha de Anamnese

Dirigida para o Período de Adaptação (clique aqui). O candidato deve preenchê-las e entregá-las
no dia da apresentação; e

u) Ficha Financeira referente aos meses de fevereiro e março, para os candidatos militares
oriundos de outras Forças. 

Obs.  – A não apresentação de qualquer documento exigido, bem como qualquer rasura ou
outra  irregularidade  constatada  nos  documentos  entregues,  implicara  na  eliminação  do
candidato do Concurso Público ou do CFCB.

-3 - 



4 – INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS DE FORA DO RIO DE JANEIRO:
   Caso  seja  de  interesse  do candidato  apresentar-se no  Centro  de  Instrução  Almirante
Alexandrino (CIAA),  antecipadamente,  poderá fazê-lo a  partir  do dia  23 de junho de 2017
(sexta-feira). Neste caso, deverá ser enviado um e-mail para  gomes.lima  @  marinha  .mar.mil.br  
até o dia 20 de junho de 2017, informando:

a) Nome completo;
b) Número da inscrição; e
c) Data e o horário de chegada ao CIAA.

Obs.: 1) Não será prestado apoio de viaturas para transporte de candidatos; e
          2) Para chegar ao CIAA, observar os links no subitem 2.3.

5 – TELEFONES DE CONTATO:
Eventuais dúvidas podem ser sanadas com os seguintes militares,  no telefone (21) 2126-

6229: Suboficial AZEVEDO / Sargento RENATA LIMA 
      
6 – LINKS SUGERIDOS:

Caso os candidatos queiram conhecer um pouco mais sobre a Marinha e a carreira que estão
abraçando, sugere-se acessar os seguintes links:

 – Marinha do Brasil:
  http://www.mar.mil.br/
 – História Naval:
  https://www.marinha.mil.br/content/historia-naval
 – Tradições do Mar (usos, costumes e linguagem):
   https://www.marinha.mil.br/content/tradicoes-navais-0
 – Hinos e Canções:
   https://www.marinha.mil.br/content/musicas-hinos-0

      

MANOEL OLIVEIRA PINHO
Capitão de Fragata

Comandante do Corpo de Alunos

ASSINADO DIGITALMENTE
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