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Apresentação 
 

A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, 

e tem por objetivo informar, aos usuários dos serviços disponibilizados pelos órgãos e entidades 

vinculados ao Poder Público Federal, as formas de acesso aos mesmos, bem como os respectivos 

compromissos estabelecidos e padrões de qualidade almejados no atendimento aos cidadãos. 

Dentro desse contexto de melhoria na gestão da qualidade dos serviços prestados, o 

Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador (GptFNSa), consoante às diretrizes do Governo 

Federal e, por conseguinte, da Alta Administração Naval, ora apresenta sua Carta de Serviços ao 

Cidadão, visando estabelecer um virtuoso canal de comunicação com os usuários do sistema e 

atribuir maior transparência e visibilidade aos serviços prestados por esta Organização Militar. 

Sendo assim, o presente documento divulga os serviços prestados por nossa OM, apresentando, de 

forma clara e objetiva, seus requisitos, finalidades e características, e discorrendo sobre a maneira 

como cada um deles é tratado. E por conceber o usuário do seu sistema de serviços como um cliente 

parceiro, também indica os procedimentos pertinentes para se emitir sugestões, efetivar reclamações 

quanto aos serviços prestados e efetuar denúncias sobre eventuais ocorrências externas afetas à 

atividade-fim. Portanto, visa assegurar a efetiva participação dos usuários dos nossos serviços no 

processo contínuo de avaliação, de desenvolvimento e/ou de aperfeiçoamento dos métodos 

gerenciais vigentes nesta organização, e isto, seguramente, tem se constituído um dos nossos 

principais objetivos organizacionais. 

 

 

 

MARCELO VIDAL MOREIRA 
Capitão de Fragata (FN) 

Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 

Grupamento de  Fuzileiros Navais de Salvador 
Sede 

 
Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador 

Avenida da França, 1300 – Comércio– Salvador – BA CEP. 40010-000 
Telefones: (71) 3415-2600 e 3415-2603. 

Endereço Eletrônico: secom@gfnsalv.mar.mil.br 
 
 
 
 
 

 
Figura 1- Pórtico principal do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador 
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1. Identidade Organizacional  

1.1. Missão 
 
Realizar ações de defesa de porto e/ou de área marítima e das demais instalações navais, 

compatíveis com a sua composição, apoiar e/ou reforçar os Grupamentos Operativos da Força de 
Fuzileiros da Esquadra em operações dentro ou fora da área de jurisdição do Comando do Segundo 
Distrito Naval, realizar operações de segurança interna e realizar operações terrestres de caráter naval a 
fim de contribuir para o preparo e a aplicação do Poder Naval na área sob jurisdição do Comando do 
Segundo Distrito Naval.  

1.2.Visão de Futuro  
 
Ser, até o ano de 2021, o Grupamento regional de Fuzileiros Navais tido como referência na Marinha 
do Brasil, combinando tropa adestrada e motivada, índices de aprestamento de material sempre 
superiores a 65% e condições de habitabilidade que garantam conforto à tripulação. Ser capaz de 
guarnecer a Força de Emprego Rápido Distrital de forma a manter imagem de excelência perante o 
CFN, a Marinha do Brasil e a sociedade Brasileira, através da condução de todos os seus processos 
com qualidade de gestão. 
 

1.3. Nossos Valores  

 

VALOR  DEFINIÇÃO  COMPREENSÃO 
HONRA 
 

Sentimento de dignidade própria que 
leva o indivíduo a procurar merecer e 
manter a consideração geral; 
pundonor, 
brio. 
 

Trata-se do valor mais 
elevado; a pessoa honrada é 
aquela que zela em qualquer 
situação pela própria 
reputação, conduzindo-se a 
todo instante de forma 
irrepreensível. 
 

COMPETÊNCIA 
 

Qualidade de quem é capaz de 
apreciar e resolver certo assunto, 
fazer determinada coisa; habilidade, 
aptidão. 
 

O indivíduo competente é 
aquele que se prepara 
adequadamente para exercer 
função ou executar tarefa da 
melhor maneira possível, com 
esmero e correção. 
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DETERMINAÇÃO Capacidade de decisão, firmeza de 
propósito. É a força interior que 
impulsiona o indivíduo a transpor os 
obstáculos presentes no caminho que 
o conduz aos seus objetivos. 

A pessoa determinada 
mantém-se sempre firme em 
suas convicções, as quais lhe 
dão o ânimo necessário para 
prosseguir, mesmo sob 
condições adversas. 
 

 
PROFISSIONALISMO 
 

Exercer com correção a profissão 
e/ou atividade desempenhada e 
buscar, permanentemente, o 
aperfeiçoamento técnico-profissional.  
 
 
 

Executar da melhor maneira 
as atividades propostas pelos 
superiores e pares, com foco 
no aprimoramento técnico. 
 

 

 
ÉTICA 

 

Valores morais e princípios que 
norteiam a conduta humana na 
sociedade. 
 

Respeitar ao próximo e a 
Instituição. Estar de acordo 
com normas consuetudinárias 
e regimentais da MB. 
 

ORGANIZAÇÃO DE 
EXCELÊNCIA 

 

Busca pela excelência na gestão, 
através da procura pela qualidade dos 
serviços com eficácia, eficiência, 
efetividade e economicidade. 
 

Obter o máximo com o 
mínimo, sem o prejuízo de 
nenhuma das partes 
envolvidas. 
 

RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 

 

Manutenção de um bom 
relacionamento com a comunidade e 
os órgãos ambientais, estabelecendo 
uma correta política de atendimento 
aos anseios da população e um 
eficiente sistema de gestão ambiental. 
 

Preocupação com o impacto 
social e ambiental de todas as 
nossas atitudes, bem como a 
busca pelo desenvolvimento 
de ações que contribuam 
nessas áreas. 
 

 

1.4. Processos Finalísticos do GptFNSa 
 

Os processos e macroprocessos podem ser subdivididos em: 
 
Macroprocessos Finalísticos, cujo objetivo é atender diretamente a missão da instituição; e 
 Macroprocessos de Apoio, que têm como propósito, como o próprio nome já diz, apoiar os Processos 
Finalísticos. 
 

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS (MPF) GptFNSa 
MPF 1 Realização de ações de defesa de porto e/ou área marítima e das demais instalações 
navais, compatíveis com sua composição. 
 
MPF 2 Apoio e/ou reforço dos Grupamentos Operativos da Força de Fuzileiros da Esquadra 
em operações dentro ou fora da área de jurisdição do Comando do Segundo Distrito Naval. 

MPF 3 Realização de operações terrestres de caráter naval. 
MPF 4 Condução de operações de segurança interna, visando cooperação para a garantia da lei 
e da ordem e apoio a entidades de defesa civil, quando determinado. 
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MACROPROCESSOS DE APOIO (MPA) GptFNSa 
MPA 1 Acompanhamento, supervisão e controle do cumprimento da legislação em vigor. 
MPA 2 Planejamento, Execução e Controle da Gestão de Pessoal da OM. 
MPA 3 Execução da formação de militares da reserva de 2ª Classe da Marinha do Brasil. 
MPA 4 Execução de ações de OM prisional da área de Salvador 
MPA 5 Fomento ao aprimoramento das Práticas de Gestão, com base no Programa Netuno, e 
estímulo à cultura da inovação e empreendedorismo. 
MPA 6 Exercício das atribuições relativas às atividades de Controle Interno e Gestão de 
Riscos. 
MPA 7 Planejamento, controle e execução do Programa Geral de Manutenção(PROGEM) da 
OM. 
MPA 8 Planejamento, controle e execução da gestão financeira e contábil da OM. 
MPA 9 Condução das atividades do Programa Segundo – Tempo Forças no Esporte. 
MPA 10 Promoção da governança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), por 
meio do gerenciamento, controle e monitoramento dos recursos de pessoal e material atinentes 
na OM. 
MPA 11 Execução das atividades de Inteligência e Contrainteligência aplicados à OM. 
MPA 12 Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário da OM. 
MPA 13 Manutenção, conservação e segurança patrimonial da OM e dos terrenos sob sua 
responsabilidade. 
MPA 14 Elaboração, coordenação e gerenciamento das ações relacionadas à Comunicação 
Social e Relações Institucionais. 
MPA 15 Condução de Concursos, internos e externos, coordenados pelo CPesFN, na área de 
Salvador. 
MPA 16 Execução de Apoio Logístico em Ações Cívico Social 
MPA 17 Condução de práticas de gestão ambiental na OM. 
MPA18 Apoio à execução das atividades de Patrulha Naval e Inspeção Naval do Com2°DN. 

2. Critérios Para Atendimento ao Cidadão  
 
O atendimento ao público externo, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, é feito da 
seguinte forma: 
- Por ordem de chegada na sala de Estado da OM, controlado pelo Sargento Contramestre, mesmo 
para  os casos em que houver agendamento com setor específico. 
- Serão priorizados os atendimentos a idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, 
gestantes e lactantes; e 
- O tempo de espera aproximado está indicado na seção “nossos serviços ao cidadão” e leva em 
consideração o serviço a ser prestado. 
 
 

3. Condições de Limpeza e Conforto  no Atendimento  
 
- Enquanto estiver aguardando atendimento o cidadão será conduzido à sala de espera da OM onde 
existem bancos para que se possa aguardar sentado; 
- Há água tratada para consumo e banheiros em condições de uso. 
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4. Nossos Serviços ao Cidadão 
 

4.1.Concurso ao C-FSD-FN – Turmas I e II 
 

Seleção de Candidatos ao Concurso do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. 

 

 

Figura 2- Candidatos dirigindo-se aos seus respectivos setores. 

 
Momento em que acontece 
Os processos de seleção ocorrem, anualmente, entre os meses de MARÇO e JULHO e são 
destinados ao preenchimento de vagas para duas turmas. 
 
Documentos necessários 
- Documento de identificação original, com fotografia. 
- Serão considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação; certificado de reservista; 
certificado de alistamento militar; certificado de dispensa de incorporação; carteira de trabalho; e 
carteira nacional de habilitação (somente modelo novo, com foto). 
-Não serão aceitos como documentos de identificação: certidão de nascimento; título de eleitor; 
carteira de motorista (modelo antigo); carteira de estudante; carteira funcional; cópia de documento 
de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo de documento. 
 
 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 
O candidato que não possuir registro no CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados 
em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios, em 
tempo hábil, a fim de permitir sua inscrição. 



7 

 

 

Figura 3- Candidatos realizando a prova para o processo seletivo ao Curso de Formação de Soldados FN 

 

Prazos 
De acordo com o calendário de eventos do Edital publicado no DOU. 
Tempo de espera para atendimento 
20 minutos aproximadamente. 
Processamento 
- Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos e 
possui todos os documentos exigidos. 
- A inscrição no concurso implica na aceitação irrestrita das condições estabelecidas no edital, não 
cabendo ao candidato o direito de recurso para obter qualquer compensação pela sua eliminação, 
pela anulação da sua inscrição ou pelo não aproveitamento por falta de vagas. 
- Inscrições feitas diretamente pelos candidatos, utilizando meios próprios. 
- As inscrições serão realizadas em âmbito nacional, na página oficial do Comando Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CGCFN), no endereço www.mar.mil.br/cgcfn, no link “Concursos”. 
- Acessada a página, o candidato digitará seus dados no formulário de pré-inscrição e imprimirá seu 
boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição. 
 
O pagamento poderá ser efetuado de duas formas: 
a) por meio de débito automático em conta corrente, apenas para correntistas do Banco do Brasil 
S.A; e 
b) pela apresentação do boleto bancário impresso em qualquer agência do Banco do Brasil S.A. 
As inscrições dos candidatos que realizaram o pagamento da taxa de inscrição por meio de 
agendamento bancário, cuja compensação não ocorrer dentro do prazo previsto para o pagamento, 
não serão aceitas. 
- As inscrições serão realizadas no horário de 8h às 16h nos dias úteis. 
- Para efetuar a inscrição o candidato deverá: 
a) fornecer os dados necessários para o preenchimento do formulário de pré-inscrição; 
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b) apresentar originais do documento oficial de identificação e do CPF; e 
c) receber o boleto bancário impresso para pagamento da taxa de inscrição. 
- As inscrições, cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida, não serão confirmadas. 
- O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo 
por cancelamento do concurso pelo CPesFN, em análise da conveniência da Administração Naval. 
- Depois de efetuado o pagamento, o candidato deverá verificar na página do CGCFN na Internet, 
no link “Concursos”, ou providenciar nos locais de inscrição, a confirmação de sua pré-inscrição, a 
partir do 5º dia útil subseqüente ao pagamento da taxa de inscrição. Nesta ocasião, o candidato 
deverá imprimir ou solicitar em um dos locais de inscrição listados num anexo, o comprovante de 
inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a obtenção desse documento que, juntamente 
com o documento original de identificação, deverão ser mantidos em seu poder e apresentados nos 
locais de realização de todas as etapas do concurso. 
- Confirmada a inscrição, o candidato será incluído no cadastro de inscritos. 
- Em caso de erro ou omissão de dados no preenchimento do formulário de inscrição, da não 
comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou de pagamento da taxa de inscrição fora do 
prazo estipulado, a inscrição do candidato não será confirmada, impossibilitando sua participação 
no concurso e, caso o pagamento tenha sido efetuado, o valor pago não será restituído. 
- O CPesFN não se responsabiliza por solicitação de inscrição pela Internet não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados. Dessa forma, recomenda-se a todos os candidatos que verifiquem na página do CGCFN 
na Internet, a partir do 5º dia útil subsequente ao pagamento da taxa de inscrição, se sua inscrição 
foi confirmada. 
- Em conformidade com o Decreto nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, haverá isenção do valor da 
taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e for 
membro de família de baixa renda, nos termos deste último decreto. 
- O candidato que desejar requerer a isenção da taxa de inscrição deverá preencher e entregar, no 
Órgão Executor da Seleção (OES) escolhido no ato de pré-inscrição, o requerimento de solicitação 
de isenção de pagamento de taxa de inscrição, cujo modelo estará disponibilizado no endereço 
www.mar.mil.br/cgcfn, no link “Concursos”, na Internet. 
a) indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e 

b) declaração de que é membro de família de baixa renda. 
- O requerimento de isenção poderá, ainda, ser encaminhado via SEDEX, para o Departamento de 
Recrutamento e Seleção do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais 
– Praça Barão de Ladário s/nº - Centro – Rio de Janeiro – RJ. CEP: 20091-000. 
- A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o 
disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936/79. 
- A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada na página www.mar.mil.br/cgcfn, na 
Internet, e disponível nos Órgãos Executores da Seleção (OES). 
 
Canal de contato 
(71) 3415-2689 
Norma reguladora 
Edital publicado no DOU. 
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4.2.  Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros 
Navais. 
 
Seleção de candidatos ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais. 
 
 
 

 
Figura 4- Candidatos sendo conduzidos às suas respectivas salas. 

 
 
Momento em que acontece 
Anualmente os processos de seleção acontecem entre os meses de JANEIRO E MAIO, e se 
destinam ao preenchimento de duas turmas. 
Documentos necessários 
Documento de identificação, original, com fotografia 
 
– Serão considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação; certificado de reservista; 
certificado de alistamento militar; certificado de dispensa de incorporação; carteira de trabalho; 
carteira nacional de habilitação; passaporte válido e quaisquer documentos originais que, por lei 
federal, valem como identidade. 
– Não serão aceitos como documentos de identificação: certidão de nascimento; título de eleitor; 
carteira de estudante; carteira funcional; cópia de documento de identificação, ainda que 
autenticada, nem protocolo de documento. Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
– O candidato que não possuir registro no CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, 
localizados em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal ou dos 
Correios, em tempo hábil, a fim de permitir sua inscrição. 
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Figura 5- Candidatos realizando a prova para o processo seletivo ao Curso de Formação de Sargento Músico. 

 
 

Prazos 
De acordo com o calendário de eventos do Edital publicado no DOU. 
Tempo de espera para atendimento 
20 minutos aproximadamente 
Processamento 
- Ao efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos e 
possui todos os documentos exigidos. 
- A inscrição no concurso implica aceitação irrestrita das condições estabelecidas neste Edital, não 
cabendo ao candidato o direito de recurso para obter qualquer compensação pela sua eliminação, 
pela anulação da sua inscrição ou pelo não aproveitamento por falta de vagas. 
- As inscrições serão feitas diretamente pelos candidatos, utilizando meios próprios. 
 
- As inscrições serão realizadas em âmbito nacional, na página oficial do CGCFN, no endereço 
www.mar.mil.br/cgcfn, no link “Concursos”. 
- Acessada a página, o candidato digitará seus dados no formulário de pré-inscrição e imprimirá seu 
boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição. O pagamento poderá ser efetuado por débito 
automático em conta corrente ou pela apresentação do boleto bancário impresso, em qualquer 
agência bancária. 
- As inscrições dos candidatos que realizaram o pagamento da taxa de inscrição por meio de 
agendamento bancário, cuja compensação não ocorrer dentro do prazo previsto para o pagamento, 
não serão aceitas. 
- As inscrições serão realizadas, no horário de 8h às 16h, nos dias úteis. 
- Para efetuar a inscrição o candidato deverá: 
a) fornecer os dados necessários para o preenchimento do formulário de pré-inscrição; 
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b) apresentar original do documento oficial de identificação e do CPF; e 
c) receber o boleto bancário impresso para pagamento da taxa de inscrição. 
- As inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida, não serão confirmadas. 
- O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo 
por cancelamento do concurso pelo CPesFN, em análise da conveniência da Administração Naval. 
- Depois de efetuado o pagamento, o candidato deverá verificar na página do CGCFN na Internet, 
no link “Concursos”, ou providenciar nos locais de inscrição a confirmação de sua pré-inscrição, a 
partir do 5º dia útil subsequente ao pagamento da taxa de inscrição. Nesta ocasião, o candidato 
deverá imprimir, ou solicitar em um dos locais de inscrição listados no anexo do edital, o 
comprovante de inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a obtenção desse documento 
que, juntamente com o documento original de identificação, com fotografia recente, deverão ser 
mantidos em seu poder e apresentados nos locais de realização de todas as etapas do concurso. 
- Confirmada a inscrição, o candidato será incluído no cadastro de inscritos. 
- Em caso de erro ou omissão de dados no preenchimento do formulário de inscrição, da não 
comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou de pagamento da taxa de inscrição fora do 
prazo estipulado, a inscrição do candidato não será confirmada, impossibilitando sua participação 
no concurso e, caso o pagamento tenha sido efetuado, o valor pago não será restituído. 
- O CPesFN não se responsabiliza por solicitação de inscrição pela Internet não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados. Dessa forma, recomenda-se a todos os candidatos que verifiquem na página do CGCFN 
na Internet, a partir do 5º dia útil subsequente ao pagamento da taxa de inscrição, se sua inscrição 
foi confirmada. 
- Em conformidade com o Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, haverá isenção do valor da 
taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e for 
membro de família de baixa renda, nos termos deste último decreto. 
 
Canal de contato 
(71) 3415-2689 
Norma reguladora 
Edital publicado no DOU. 
 
 
 
 

4.3.  Serviços Militar Inicial (SMI) e Serviço Militar Voluntário (SMV) Para Oficiais  
 
Aplicação do Estágio do Serviço Militar Inicial/ Serviço Militar Voluntário para Oficiais.  
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Figura 6- Cerimônia de Juramento da turma de Guardas-Marinha 

 

Momento em que acontece 
Anualmente, de 31JAN a 20MAR, para Turma I e 28MAR a 13MAI, para Turma II, ou conforme 
Aviso de Convocação do Comando do 2º Distrito Naval. 
Documentos necessários 
Os(As) voluntários(as) deverão entregar, nos endereços abaixo mencionados, mediante 
apresentação de documento oficial de identidade, a ficha de inscrição preenchida, cujo formulário 
encontra-se disponibilizado na página deste Comando na Internet, no endereço 
www.com2dn.mar.mil.br no link Serviço Militar, acompanhada de currículo e cópia dos 
documentos abaixo. O candidato deverá estar de posse dos respectivos originais para apresentá-los, 
caso necessário: 
- identidade; 
- comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (podendo constar no documento 
oficial de identificação); 
- certidão de nascimento ou casamento; 
- certificado de reservista ou prova de quitação com o serviço militar, quando couber; 
- comprovante de residência; 
- folha de alterações no caso de militares da ativa e reserva; 
- título de eleitor e o comprovante de votação na última eleição ou correspondente justificação; 
- registro profissional expedido pelo órgão fiscalizador da profissão, quando couber; e 
- diploma do curso de graduação da profissão pretendida, histórico escolar, certificados/diplomas de 
pós-graduação correlatos à área pretendida, reconhecidos oficialmente pelo sistema de ensino civil, 
documentos comprobatórios de experiência profissional e certificados de formação complementar, 
consoante discriminado em anexo. 
- Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 2º Distrito Naval –Av. das Naus, S/N, 
Comércio, Salvador-BA, 40015-020.  
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Prazos 
De acordo com o Aviso de Convocação do Serviço de Recrutamento Distrital. 
Tempo de espera para atendimento 
Durante a apresentação dos candidatos, em média 30 minutos. 
Processamento 
Todo o processamento é realizado pelo o Serviço de Reservista Distrital. 
Canal de contato 
(71) 3507-3877 
Norma reguladora 
Aviso de Convocação do Comando do 2º Distrito Naval. 

4.4.  Serviço Militar Inicial (SMI) e Serviço Milit ar Voluntário (SMV) Para Praças  
 
Aplicação do Estágio do Serviço Militar Inicial/ Serviço Militar Voluntário para Praças.  
 

 

 

Figura 7- Juramento à Bandeira dos CB-RM2 

 

Momento em que acontece: 
Anualmente, de 30JUL a 12SET, ou conforme Aviso de Convocação do Comando do 2º Distrito 
Naval. 
Documentos necessários 
No ato da inscrição, os voluntários deverão entregar, mediante apresentação de documento oficial 
de identidade com fotografia, currículo, Ficha de Verificação 
Documental (Anexo F), que deverá ser datada e assinada pelo voluntário perante o servidor público 
ou militar a quem deva ser apresentada, e fotocópias dos seguintes documentos: 
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a) documento oficial de identificação, com fotografia. Serão considerados válidos os documentos 
originais de identidade, com assinatura e fotografia recente, emitidos por qualquer órgão oficial de 
identificação do Território Nacional, tais como: carteiras expedidas pela Marinha, Exército e 
Aeronáutica ou pelas Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(Ordens, Conselhos etc.); passaporte válido; certificado de reservista; carteiras funcionais do 
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valem 
como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (com foto), sendo suficiente 
à apresentação de apenas um destes documentos supramencionados; 
b) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (podendo constar no documento 
oficial de identificação); 
c) certidão de nascimento ou casamento; 
d) certificado de reservista ou prova de quitação com o serviço militar, quando couber; 
e) comprovante de residência; 
f) folha de alterações para militares da ativa e reserva; 
g) título de eleitor e certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
expedida, no máximo, há 30 (trinta) dias da data de entrega dos documentos ou comprovante de 
votação da última eleição 1º e 2º turno se houver; 
h) registro profissional expedido pelo órgão fiscalizador da profissão (quando a profissão for 
regulamentada por órgão ou conselho de classe fiscalizador da profissão); 
i) diploma, certificado ou declaração do curso técnico na área pretendida e de conclusão de ensino 
médio, acompanhados do histórico escolar, reconhecidos oficialmente, documentos comprobatórios 
de experiência profissional na área pretendida e de certificados de formação complementar, 
consoante o discriminado na Parte I do Anexo B, devidamente assinados e rubricados; 
j) certificado ou declaração de conclusão do ensino fundamental emitido por estabelecimento 
regular de ensino, acrescido de certificado de conclusão de cursos de formação inicial e continuada 
de trabalhadores (incluindo os Cursos de Aprendizagem 
Industrial), para as vagas relacionadas no subitem 2.1.1, destinadas ao Cadastro de MNE-RM2 
(EAT); 
k) certificado de conclusão do ensino médio e diploma de conclusão de curso correspondente à 
educação profissional de nível técnico, emitidos por estabelecimento regular de ensino, que 
habilitem às vagas relacionadas nos subitens 2.1.2 e 2.1.3, destinadas ao Cadastro de CB-RM2 
(ETP); 
l) comprovante da experiência profissional, conforme previsto no item A1, das Observações 
Complementares (Categoria A), previstas na Parte I do Anexo B; 
m) certidão de antecedentes da justiça militar (www.stm.gov.br); 
n) certidão da justiça federal (ex: www.jfal.jus.br, www.jfpe.jus.br, www.jfpb.jus.br, 
www.jfrn.jus.br, www.jfce.jus.br); 
o) certidão da justiça estadual (ex: www.tjal.jus.br, www.tjpe.jus.br, www.tjpb.jus.br, 
www.tjrn.jus.br ou www.tjce.jus.br); e 
p) Questionário Biográfico Simplificado (QBS) preenchido, com rubrica em todas as páginas, sendo 
a última e a penúltima página datada e assinada (Anexo D). 
 
 
 
Prazos 
De acordo com o Aviso de Convocação do Serviço de Reservista Distrital. 
Tempo de espera para atendimento 
Durante a apresentação dos candidatos para o inicio do Estágio, em média 30 minutos. 
Processamento 
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Todo o processamento é realizado pelo o Serviço de Recrutamento Distrital. 
Canal de contato 
(71) 3507-3877 
Norma reguladora 
Aviso de Convocação do Comando do 2º Distrito Naval. 

 

4.5.  Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte 
 

O Segundo Tempo é um programa do Ministério dos Esportes destinado a democratizar o 
acesso a prática e a cultura do esporte a promover o desenvolvimento integral de crianças, 
adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, 
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. 

 
 

 
Figura 8- Alunos do PROFESP realizando atividade 

 
Momento em que acontece: 
De segunda a quinta-feira. Manhã: 7:30 às 12:00h.  
Documentos necessários: 
- Atestado Médico; 
- Xérox do comprovante de residência; 
- Declaração escolar; 
- Xérox do Registro de nascimento; 
- Xérox do Cartão Bolsa Família; 
- Xérox do CPF e identidade do responsável; e 
- 2 fotos 3x4. 
Prazos: 
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Até o mês de fevereiro. 
Tempo de espera para atendimento: 
Cerca de 30 min. 
Processamento: 
Questão sócio-econômica; crianças em situação de trabalho infantil e em situação de 
vulnerabilidade psicossocial são assistidas pelo programa, com atividades realizadas em nossa OM. 
Canal de contato: (telefone ou e-mail funcional) 
- Telefone DDD (71) 3415-2631 
 
Norma reguladora: 
Diretrizes e Orientações para os Estabelecimentos de Parcerias – Programa Segundo Tempo Padrão 
do Ministério dos Esportes (www.esporte.gov.br/segundotempo). 

 

 
 
 
 

MARCELO VIDAL MOREIRA 
     Capitão de Fragata (FN) 

   Comandante 
 
 

 


