
MARINHA DO BRASIL 
 

COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO N 04/2018 
 

NOTA INFORMATIVA N 07/2019 
 
O Comando do 2º Distrito Naval, em decorrência à sentença proferida nos autos da 
Ação Civil Pública nº 1012153-72.2017.4.01.34, em curso na 8ª Vara Federal Cível da 
Seção Judiciária do Distrito Federal, objeto do Parecer de Força Executória nº 
00326/2018/GEQUACOASP/PRU1R/PGU/AGU e Of. 
25986/DIPMIL/DEPES/SEPESD/SG-MD/2018, resolve realizar as seguintes 
modificações no Aviso de Convocação de PR-RM2: 
 
Subitem 3.3, alínea f 

ONDE-SE LÊ 

f) ter concluído o ensino médio e o curso de nível técnico relativo à profissão a 
que concorre, até a data prevista no Cronograma de Eventos, Apêndice I deste Aviso, 
para a VD, comprovados mediante diploma e certificado, com validade nacional, ou 
declaração, contendo a data da conclusão do curso técnico, para as vagas destinadas ao 
ETP; 

LEIA-SE 

f) ter concluído o ensino médio e o curso de nível técnico relativo à profissão a 
que concorre, até a data prevista no Cronograma de Eventos, Apêndice I deste Aviso, 
para a VD, comprovados mediante diploma e certificado, com validade nacional, ou 
declaração, contendo a data da conclusão do curso técnico, para as vagas destinadas ao 
ETP; ter concluído o nível superior (bacharelado), desde que na mesma área de 
formação da habilitação profissional para a qual se inscreveu, até a data prevista no 
Cronograma de Eventos, apêndice I, deste aviso, comprovado mediante diploma ou 
certificado/declaração de conclusão, expedido por instituição superior de ensino 
credenciada, acompanhado do respectivo histórico escolar; 

subitem 11.1, alínea i 

ONDE SE LÊ 

i) diploma de curso técnico ou habilitação profissional, para aqueles que 

concorrerem ao ETP ou EAT respectivamente, com validade nacional ou declaração dos 

referidos cursos, contendo a data de conclusão, acompanhada de histórico escolar;  

 

LEIA-SE 

i) diploma de curso técnico ou habilitação profissional, para aqueles que 



concorrerem ao ETP ou EAT respectivamente, com validade nacional ou declaração dos 

referidos cursos, contendo a data de conclusão, acompanhada de histórico escolar; para 

o voluntário que possua o nível superior (bacharelado), diploma ou 

certificado/declaração de conclusão de nível superior, desde que na mesma área de 

formação da habilitação profissional para a qual se inscreveu, expedido por instituição 

superior de ensino credenciada, acompanhado do respectivo histórico escolar a fim de 

que sejam avaliados pela organização militar competente se a formação superior possui 

abrangência suficiente para abarcar todos os conhecimentos exigíveis para a vaga de 

nível técnico prevista no Aviso de Convocação; 

OBS: Cumpre esclarecer que, em cumprimento à decisão liminar proferida 

nos autos da Ação Civil Pública nº 1012153-72.2017.4.01.34, em curso na 8ª Vara 

Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, a aceitação do diploma de nível 

superior, mencionada na alínea anterior, não habilita o ingresso do voluntário no Corpo 

de Oficiais da Reserva da Marinha (CORM), prestando-se apenas ao ingresso no Corpo 

de Praças da Reserva da Marinha (CPRM), Processo Seletivo do qual o voluntário 

participou. 

 

 

Salvador-BA, em 03 de julho de 2019 

 

VANILTON NERY BADARÓ 
Capitão de Mar e Guerra 

Encarregado do Serviço de Recrutamento Distrital 


