
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

NOTA INFORMATIVA Nº 02

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021

 Em aditamento ao Aviso de Convocação no 01/2021,  o Comando do 1o Distrito
Naval torna público as seguintes alterações:

No subitem 1.13, onde se lê:
As Instruções para os Estágios e a Prestação do Serviço Militar da Reserva de 2ª   e 3ª

Classes da Marinha, aprovadas pela Portaria nº 383/2008, do Comandante da Marinha (CM), estão

disponíveis na página da Internet do Com1ºDN, no endereço https://www.marinha.mil.br/com1ºdn/,

no link “Serviço   Militar  ”.

Leia-se:

As Instruções para os Estágios e a Prestação do Serviço Militar da Reserva de 2ª   e 3ª  

Classes da Marinha,  aprovadas pela  Portaria  nº 1/2021,  do Comandante da Marinha (CM), estão

disponíveis na página da Internet do Com1ºDN, no endereço https://www.marinha.mil.br/com1ºdn/, no

link “Serviço   Militar  ”.

No subitem 16.4, onde se lê:

Os incorporados, nos termos do subitem 16.3, deste Aviso, poderão, em tempo de paz,

ter acesso gradual e sucessivo na hierarquia até o posto de Capitão-Tenente (CT), pelo critério de

antiguidade, desde que satisfaçam às condições básicas estabelecidas na Lei nº 5.821/1972 e Lei nº  

13.954/2019, adaptadas à legislação e à regulamentação que tratam do Serviço Militar, conforme esta-

belecido no Decreto nº 4.780/2003 e na Portaria nº 383/2008, do Comandante da Marinha.
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Continuação da Nota Informativa nº 02 de 2021 do Com1ºDN.

Leia-se:

Os incorporados, nos termos do subitem 16.3, deste Aviso, poderão, em tempo de paz,

ter acesso gradual e sucessivo na hierarquia até o posto de Capitão-Tenente (CT), pelo critério de

antiguidade, desde que satisfaçam às condições básicas estabelecidas na Lei nº 5.821/1972 e Lei nº  

13.954/2019, adaptadas  à legislação e à  regulamentação que tratam do Serviço Militar,  conforme

estabelecido no Decreto nº 4.780/2003 e na Portaria nº 1/2021, do Comandante da   Marinha.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2021.


