
MARINHA DO BRASIL
GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR

ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM TÉCNICA E ESTÁGIO TÉCNICO
PARA PRAÇAS -1a FASE – INSTRUÇÃO 

 (EAT/ETP - INST) – SMV/2019 – I

     INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1. APRESENTAÇÃO:
A primeira fase do Estágio de Adaptação para Praças RM2 para o Serviço Militar
Voluntário  será  realizada  no  Grupamento  de  Fuzileiros  Navais  de  Salvador
(GptFNSa).  Assim sendo, para a apresentação,  o candidato deverá estar no
local e data indicados, observando as recomendações listadas a seguir:

Data de Apresentação:
30 de setembro de 2019, às 07h30, no Grupamento de Fuzileiros navais de
Salvador.  (GptFnSa)

Local:
Avenida da França, nº 1300, Comércio, Salvador-BA, ao lado do Hospital Naval.

Acesso ao GptFnSa:

A lista com o nome dos convocados estará no Portão Principal de Acesso ao
Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador.

Traje civil:
Usar traje civil discreto, sendo vedado o uso de:
·  roupas  desfiadas,  desbotadas,  estampadas  ou  em  cores  berrantes,  com
dizeres, ou com propagandas;
· camisetas sem manga;
· camisas de clubes esportivos;
· calças “saruel”;
· calças sem cinto;
· shorts e bermudas;
· botas, chinelos e tamancos;
· meias de cano curto;
· bonés e gorros; e
· trajes típicos regionais.
Obs: Os calçados (tênis, sapato ou “sapatênis”) devem ser de cores discretas.
Não se apresentar vestindo o uniforme de adaptação. O candidato deve se
apresentar com a barba e bigode raspados e com o cabelo cortado.

Documentos necessários:
No dia da apresentação os candidatos deverão trazer originais e/ou cópias dos
seguintes documentos:



· 02 fotos 3x4 coloridas, com fundo branco (cabelo cortado e barba feita);
· Certidão de Nascimento ou Casamento;
· Título de Eleitor;
· Declaração ou Certificado de conclusão do curso;
· Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
· Documento Oficial de Identificação, com fotografia;
· PIS/PASEP;
·  Comprovante de residência no nome do candidato, com data de emissão
até, no máximo, cento e oitenta dias antes;
·  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 em
um dos bancos conveniados com a Marinha do Brasil (Banco do Brasil, Banco
do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  Bradesco,  Caixa  Econômica  Federal,
Citibank,HSBC S.A., Itaú, Santander ou Unibanco), trazendo o extrato conforme
descrito acima;

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO: 
Os  candidatos  que  possuem  tempo  de  Serviço  Público,  Civil ou  Militar
anterior,  deverão impreterivelmente,  se apresentar com suas declarações
de  início  e  fim  dos  Períodos  em  que  estiveram  prestando  serviços  a  tais
organizações.
OBS:  Os  comprovantes  deverão  ser  expedidos  somente,  pelas
respectivas Organizações.   

· Numeração de NIP, para aqueles que possuírem;
· Comprovante de Vacinação: Tríplice viral (Sarampo, Rubéola e Coqueluche)
eDupla bacteriana (Difteria e Tétano); e
· Tipagem sanguínea (com a assinatura do farmacêutico ou médico
responsável).
· Para os candidatos do sexo masculino: Certificado de Reservista (Cópia).
Material necessário:
Por ocasião da apresentação, o candidato deve trazer, no mínimo, os seguintes
itens:
· toalha de banho branca e lisa;
· cabides;
· camisetas 100% algodão brancas de meia-manga, em tecido de meia-malha
lisa de corte reto, gola olímpica, para uso nos uniformes mescla e branco;
· camisetas 100% algodão brancas sem mangas (sexo masculino), em tecido de
meia-malha lisa, de corte reto, para a prática de educação física;
· calção azul tecido 100 % poliamida para a prática de educação física;
· 01 calção de natação (sunga) preto;
· 01 par de tênis brancos ou predominantemente brancos, apropriados para a
prática de corrida;
· 05 pares de meias brancas para a prática de educação física modelo Sport,
em malha mista, cano longo terminando por sanfona, sem elástico;
· 02 calças jeans azul-marinho (não desbotadas);
· 01 cinto preto, preferencialmente de couro ou similar;
· 01 par de chinelos de borracha preto, “tipo havaianas”;
· 01 caneta para tecidos preta (marcação de uniformes, roupas, toalhas etc.);
· 01 recipiente tipo “squeeze”, na cor branca, identificado;



· jogo de costura de emergência (linhas, agulhas, tesoura etc.);
· material para apontamento (caneta, bloco de anotações, caderno etc.);
· protetor solar;
· repelente para o corpo; e
· material de higiene pessoal.
Obs.: Não é necessário trazer roupa de cama.

2. PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ADAPTAÇÃO:
30 de setembro de 2019 – início da adaptação
30 de setembro a 04 de outubro de 2019 - os candidatos ficarão aquartelados.
04 de outubro - licenciamento, à partir das 17h.
3. LICENCIAMENTOS:
A partir do término do Período de Adaptação (04 de outubro), será cumprida a
rotina normal do GptFNSa. O licenciamento será a partir das 17h, com regresso
sempre às 6h. Observações: O traje civil a ser usado por ocasião da
licença e do regresso deverá seguir os padrões discriminados no item 1.
4. NORMAS DE CONDUTA:
A Marinha do Brasil é organizada com base na  Hierarquia  e Disciplina  (Art.
142  da  CF).  O  ingresso  na  vida  militar  traz  consigo  a  necessidade  de
enquadramento  dos  candidatos  nos  padrões  de  comportamento  dos
integrantes  das  Forças  Armadas.  Será  imprescindível  a  observância  dos
procedimentos, posturas e práticas que serão ensinados durante o Período de
Adaptação.
5. TELEFONE DE CONTATO:
Eventuais dúvidas podem ser sanadas com o CT (AFN) Lídio (71) 3415-2640.

6. PÁGINAS SUGERIDAS:
· Marinha do Brasil:
http://www.mar.mil.br/
· História Naval:
http://www.mar.mil.br/menu_h/historia/historia_mb.htm
· Tradições do Mar (usos, costumes e linguagem):
http://www.mar.mil.br/menu_v/tradicoes_do_mar/tradicoes_mb.htm
· Hinos e Canções:
http://www.mar.mil.br/menu_v/downloads/musica2010.htm

LÍDIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
Capitão-Tenente (AFN)
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