MARINHA DO BRASIL
GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR
ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM TÉCNICA E ESTÁGIO TÉCNICO PARA PRAÇAS -1ª
FASE – INSTRUÇÃO - SMV-PR – 2021
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ÀS CONVOCADAS
1) Traje Civil
As convocadas deverão se apresentar usando traje civil discreto, sendo
vedado o uso de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Botas, do tipo militar;
Tênis, sem meia;
Sandálias de dedo, do tipo "havaianas";
Calças desbotadas;
Calças curtas, do tipo "capri" ou “pantacourt”;
Bermudas;
Roupas transparentes ou decotadas, em excesso;
Vestidos e saias curtas (comprimento mínimo de 8 cm, acima do joelho);
Camisas com estampados berrantes, dizeres, propagandas ou escudos
(salvo detalhes da própria confecção, tais como emblemas dos
fabricantes);
j) Bonés e gorros, de qualquer espécie; e
k) Trajes típicos regionais.
Observações: Os calçados devem ser de cores discretas, assim como os
acessórios (bolsas, relógios, brincos, colares e etc). As unhas e os cabelos não
poderão estar pintados em cores berrantes. As convocadas não deverão se
apresentar usando o uniforme de adaptação.
2) Documentos necessários
No dia da apresentação, as convocadas deverão trazer 02 fotos (de tamanho
3x4, coloridas e com o fundo branco) e os seguintes documentos (original e
cópia):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

Documento oficial de identificação, com fotografia;
Certidão de nascimento ou de casamento;
Título de Eleitor;
CPF;
PIS/PASEP;
Comprovante de residência, no nome da convocada, com data a partir de
JUL2021;
Extrato bancário, sendo necessária apenas a parte que contém o nome do
correntista, o número da agência bancária e o número da conta-corrente.
As convocadas que não possuírem conta-corrente deverão, antes de se
apresentarem, abrir uma conta em um dos Bancos que possuem convênio
com a Marinha do Brasil (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco
do Estado do Rio Grande do Sul, Bradesco, Itaú, Santander, Citibank ou
HSBC), devendo trazer o extrato da conta, conforme descrito acima;
Tipagem sanguínea (com a assinatura do Farmacêutico ou do Médico
responsável);
Comprovante de vacinação da tríplice viral (sarampo, rubéola e
coqueluche) e da dupla bacteriana (difteria e tétano); e
Cartão de vacinação da COVID-19, caso tenha sido vacinado.
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3) Material Básico Necessário
Por ocasião da apresentação, a convocada deverá trazer:
a)
b)
c)
d)

02 toalhas de banho, nas cores brancas e lisas;
02 cadeados, de nº 35, para o armário do alojamento (um será reserva);
06 cabides, no mínimo;
15 camisetas, 100% algodão, nas cores brancas, de meia-manga, em
tecido de meia-malha, lisa, de corte reto, com gola olímpica, para uso com
os uniformes cinza e branco e para a prática de educação física;
e) Camisa com proteção UVA/UVB (opcional);
f) 02 “top”, na cor preta ou azul-marinho, para a prática de educação física
e ordem unida;
g) 02 bermudas femininas, azul-marinho, com faixa lateral branca, para a
prática de educação física, com comprimento acima da articulação do
joelho, cós do mesmo tecido com um cadarço chato branco inserido
internamente em compartimento próprio, com casa de saída no centro do
dianteiro da bermuda;
h) 01 touca para natação, na cor preta;
i) 01 maiô, na cor preta, com forração (frente e costas), em tecido de malha,
sem decotes acentuados, com elástico embutido nos pespontos das cavas
e pernas;
j) 01 par de tênis, brancos ou predominantemente brancos, apropriados
para a prática da corrida;
k) 05 pares de meias brancas para a prática de educação física, modelo
esporte, em malha mista, cano longo terminando por sanfona, sem
elástico;
l) 02 calças jeans, azul-marinho (não desbotada, cintura média/alta, sem
“strech”);
m) Elásticos pretos, grampos, fivelas, gel fixador e redes para cabelo (na cor
do cabelo);
n) 01 cinto preto, preferencialmente de couro ou similar;
o) 01 par de chinelos de borracha pretos tipo “havaianas”;
p) 01 caneta para tecidos preta (marcação de uniformes, roupas, toalhas
etc.);
q) 01 recipiente tipo squeeze, na cor branca, preta ou cinza, devidamente
identificado;
r) 01 Jogo de costura de emergência (linhas, agulhas, tesoura etc.);
s) Material para apontamentos (canetas, bloco de anotações, caderno etc.);
t) 01 Protetor solar;
u) 01 Repelente para o corpo; e
v) Material de higiene pessoal.
Observação: Não será necessário trazer roupa de cama.
4) Apresentação, licença e regresso
A apresentação ocorrerá no dia 20 de setembro de 2021 (segunda-feira), às
07h30, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, quando se dará o início
do Período de Adaptação, com previsão de término no dia 24 de setembro de
2021 (sexta-feira). Nesse período, as convocadas ficarão aquarteladas (em
regime de internato). Ao fim das atividades do último dia, serão licenciadas,
devendo regressar no dia 27 de setembro (segunda-feira), às 06h30.
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5) Normas de Conduta
a) A Marinha do Brasil, integrante das Forças Armadas Brasileiras, é
organizada com base na Hierarquia e na Disciplina (art. 142 da Constituição
Federal), de maneira que todos os convocados, a partir da data de
apresentação, devem ter conhecimento, entendimento e praticar;
b) O ingresso na vida militar traz a necessidade do enquadramento dos
convocados aos padrões de conduta dos integrantes das Forças Armadas, sendo
imprescindível a observância do comportamento, dos procedimentos e das
práticas que serão ensinados durante o Período de Adaptação; e
c) É vedado, dentro do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, a
utilização de aparelhos celulares e de todos os outros aparelhos eletrônicos
assemelhados; bem como, por motivo de segurança orgânica, a utilização de
qualquer Rede Social para postar qualquer assunto inerente a esta Organização.
A comunicação com os familiares serão realizadas por meio dos números de
telefone oficiais deste Grupamento.
6) Sugestão para ampliar os conhecimentos a respeito
Sugere-se acessar as seguintes páginas da Internet, a fim de se obter uma
melhor compreensão da carreira militar e um melhor preparo para o período de
adaptação à vida militar:
Marinha do Brasil: http://www.mar.mil.br/;
História Naval: https://www.marinha.mil.br/content/historia-naval;
Tradições do Mar: https://www.marinha.mil.br/tradicoes-navais;
Hinos e Canções da Marinha: https://www.marinha.mil.br/hinos-e-cancoes; e
Estatuto dos Militares: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm.

RONALDO FONSÊCA CAVALCANTE JÚNIOR
Capitão-Tenente (AFN)
Ajudante de Operações
ASSINADO DIGITALMENTE
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