
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

NOTA INFORMATIVA Nº 18/2021

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021

 SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO DE OFICIAIS (PS-SMV-OF)/2021.

O Comando  do 2º  Distrito  Naval,  em cumprimento  à  decisão  judicial  no  Procedimento  Comum Cível,  Processo  nº1075811-40.2021.4.01.3300,
impetrado pelo Voluntário CELSO ROGÉRIO MARTINS ROCHA,  com o seguinte  extrato:  “Ante o exposto,  DEFIRO PARCIALMENTE O
PEDIDO LIMINAR para determinar que autoridade impetrada aprecie o recurso e publique as razões da nota atribuída aos títulos apresentados
pelo impetrante, bem como adote as providências necessárias para assegurar a participação do impetrante nas fases subsequentes, caso sejam
acolhidas as razões do recurso interposto contra o resultado da prova de títulos, inclusive com a republicação dos atos necessários para tanto.”
Este Comando torna público os resultados dos recursos apreciados pela Banca Única de Avaliação de Documentos e Títulos do Com2ºDN:

1 – De acordo com o Evento nº 15 do Cronograma de Eventos – Seleção Unificada pra o SMV-OF-2021, foi publicado o Resultado Geral contendo a
análise dos Recursos da Prova de Títulos  (PT), Verificação Documental (VD), Verificação de Dados Biográficos (VDB), do resultado da Inspeção de
Saúde (IS) e do resultado do Teste de Aptidão Física para Ingresso (TAF-i). O Voluntário foi classificado em terceiro lugar com 90 (noventa) pontos.

      No item 2 das observações do Resultado Geral, consta que os recursos encontram-se disponíveis para conhecimento e retirada pelo Voluntário.



2 – Resultado do Recurso e Justificativas adotadas pela Banca Única de Avaliação de Documentos e Prova de Títulos:

Odontologia (Implantodontia)

INSCRIÇÃO NOME IS TAF VD VDB
PROVA DE TÍTULOS (PT) RECURSO OBSERVAÇÕES

A B C D E F TOTAL
1)  INDEFERIDO

2)  INDEFERIDO

3) INDEFERIDO

4) INDEFERIDO

1) O Voluntário descumpriu o previsto na alínea b)  do
item  2  –  Quadro  de  habilitações,  com  competências
específicas, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação
nº  01/2021,  do  Comando  do  2º  Distrito  Naval.  (Não
apresentou ATA de dissertação).

2) O Voluntário incidiu o previsto no subitem 13.2.9, do
Aviso  de  Convocação  nº  01/2021,  do  Comando do  2º
Distrito Naval.  (Não serão computados como títulos os
comprovantes  de  cursos  que  se  constituem  em  pré-
requisito para inscrição no Processo Seletivo e posterior
incorporação).

3)  O Certificado apresentado pelo Voluntário não é  da
área a que o mesmo concorre de acordo com o previsto
na  alínea  C)  da  letra  a)  do  item  2  –  Quadros  de
habilitações,  com  competências  específicas.
(“Certificado ou declaração de conclusão de curso de
pós-graduação  “lato  sensu”  em  nível  de
Especialização/MBA na  área  da  especialidade  a  que
concorre (CSM-CD), com carga horária mínima de 360
horas,  registro  de  TCC/Monografia  e  corpo  docente
formado por, no mínimo, 50% de mestres ou doutores.
O  certificado/declaração  deve  ser  emitido  por
instituição  de  ensino  oficialmente  reconhecida  pelo
MEC, ou outras especialmente credenciadas junto ao
MEC para a oferta do referido curso, acompanhado do
histórico escolar, obedecendo aos critérios estabelecidos
com fundamento nas Resoluções em vigor por ocasião
da realização/conclusão dos cursos.”)

4)  O  Voluntário  obteve  a  pontuação  máxima  dez  (10)
pontos,  (2  pontos  por  ano,  até  o  total  de  5  anos)  na
Avaliação  da  Banca.  Não  sendo  possível  computar  o
requerido pelo mesmo de acordo com a alínea D) da letra
a)  do  item  2  –  Quadros  de  Habilitações,  com
competências  específicas,  do  Aviso  de  Convocação  nº
01/2021, do Comando do 2º Distrito Naval.

104278-0 CELSO ROGÉRIO MARTINS ROCHA APTO APROV HAB HAB 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

 Salvador, BA., em 3 de novembro de 2021.

DANILO SILVA MATTA SANTANA
Capitão de Mar e Guerra (CD)

Encarregado do Serviço de Recrutamento Distrital


