
MARINHA DO BRASIL
COLÉGIO NAVAL

Concurso Público de Admissão à Escola Naval (CPAEN) em 2016.

I) Realização das Provas Escritas Objetiva e da Redação na cidade de Angra dos Reis:
a) A Prova Escrita Objetiva de Matemática e Física será realizada no dia 27AGO2016 e

terá início às 10h15 (horário de Brasília) com duração de 5 (cinco) horas.
b) A Prova Escrita de Português, Inglês e a Redação será realizada no dia 28AGO2016

e terá início às 10h15 (horário de Brasília) com duração de 5 (cinco) horas.
c) ATENÇÃO: O candidato deverá estar no local de realização das Provas Escritas e da

Redação, com antecedência necessária, observando que os portões de acesso aos
locais  de  realização  das  provas  serão  abertos  às  08h30  e  fechados  às  09h30
(horário de Brasília). Após o fechamento dos portões, o limite para se apresentar
na Sala ou Setor para identificação será até às 09h50.
Os candidatos que chegarem ao local de realização das provas após o fechamento dos
portões serão considerados eliminados.
OBS.: PODERÁ HAVER REVISTA PESSOAL POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE DETECTOR DE METAIS.

d) O candidato deverá levar consigo o comprovante de inscrição; O DOCUMENTO OFICIAL
DE  IDENTIFICAÇÃO,  ORIGINAL,  COM  ASSINATURA,  FOTOGRAFIA  E  DENTRO  DA  VALIDADE;
caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente; lápis e
borracha.

OBS: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE; OU CÓPIA
DE DOCUMENTO, MESMO QUE AUTENTICADA.

e)Não será permitido durante a realização das provas, o porte e/ou uso de livros,
manuais impressos, anotações ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como:
máquinas calculadoras (exceto quando permitido), agendas eletrônicas ou similares,
telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pen drives, mp3 ou
similar,  relógios  não  analógicos,  alarmes  de  qualquer  espécie,  ou  qualquer
transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, bem como
mochilas, ou volumes similares, exceto o material suplementar, que poderá ser
permitido para a realização das provas escritas, previsto no calendário de eventos
do anexo II. É vedado também o uso de óculos escuros, de fones, de protetores
auriculares ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné ou
gorro.  Não está autorizada a utilização de material extra para a realização da
Prova.

f)Não será permitido adentrar nos locais de realização de prova, candidatos portando
armas de qualquer espécie, mesmo em se tratando de militar ou civil, em efetivo
serviço ou com autorização de porte de arma.

g)Os candidatos militares deverão realizar as provas fardados. Se militares da MB, o
uniforme é o do dia, na área de seus respectivos Distritos Navais. Para as demais
Forças, o uniforme correspondente.

h)Não será autorizada a entrada de candidatos em trajes de banho nos locais de
realização de prova, bem como acompanhantes.

i)No  período  de  11/08  a  26/08/2016,  os  candidatos  deverão  acessar
www.ensinomar.mil.br ou  www.ingressonamarinha.mar.br e imprimir o comprovante de
inscrição com o endereço/sala ou setor de realização de prova

II) Local das provas (conforme opção do candidato no ato da inscrição)na cidade de
Angra dos Reis/RJ:

Colégio Naval - Avenida Marques de Leão, S/N - Centro - Angra dos Reis – RJ.

 Informações adicionais acerca da realização das Provas Escritas e da Redação
na cidade de Angra dos Reis poderão ser obtidas juntamente à Seção de Concursos do
Colégio Naval nos telefones (24) 3421 – 3018/3015, em dias úteis das 9h30 às 16hs.

Os  candidatos  que  optaram  pela  realização  das  provas  nas  outras  cidades
previstas  no  Anexo  I  do  Edital  deverão  acessar www.ensino.mar.mil.br ou
www.ingressonamarinha.mar.br para  verificar  o  endereço  dos  demais  locais  de
realização das Provas Escritas e da Redação.


