
MARINHA DO BRASIL
PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, CUIDANDO DA NOSSA GENTE

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL

Marinha do Brasil abre 1.000 vagas em Concurso Público de Admissão 

às Escolas de Aprendizes-Marinheiros

A Marinha do Brasil divulgou edital para o Concurso Público de Admissão às Escolas de

Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM), que está com inscrições abertas até 13 de fevereiro e ofertará

1.000 vagas. O concurso é destinado a brasileiros, do sexo masculino, natos ou naturalizados, com

18 anos completos e menos de 22 no dia 1° de janeiro do ano de 2020, que tenham o Ensino Médio

completo e que estejam em dia com as obrigações civis e militares.

O  candidato  realizará  uma  Prova  Objetiva  composta  por  50  questões,  divididas  em

Português (15), Matemática (15), Ciências – Física e Química (15) e Inglês (5). Ao término dessa

etapa,  haverá  eventos  complementares,  como a  Verificação  de  Dados  Biográficos,  Inspeção  de

Saúde, Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica e a Verificação de Documentos.

Os aprovados em todas as etapas serão designados a uma das quatro Escolas de Aprendizes-

Marinheiros,  no  Ceará  (EAMCE),  Pernambuco  (EAMPE),  Espírito  Santo  (EAMES)  e  Santa

Catarina (EAMSC).

O candidato aprovado no concurso realizará o curso de formação durante 48 semanas, sob o

regime de  internato,  no qual  estudará  disciplinas  do Ensino Básico  e  do Ensino Militar-Naval.

Durante o curso, o Aprendiz-Marinheiro receberá ajuda de custo de R$ 900,00 mensais, além de

alimentação,  ajuda  para  aquisição  de  uniformes,  entre  outros  auxílios.  Ao  final,  o  militar  será

nomeado Marinheiro e receberá remuneração em torno de R$ 1.900,00, já contando com adicionais.

A inscrição poderá ser feita no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa é de R$ 42 e

pode ser paga até o 20 de fevereiro. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a ordem de

preferência de área profissional: Eletroeletrônica, Apoio e Mecânica.

Serviço:

Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros

Site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Período de inscrição: Até 13 de fevereiro de 2019

Taxa de inscrição: R$ 42
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