
Anexo D, das Notas Informativas no  15 ao PS-SMV-OF/2022.

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL

SERVIÇO DE RECRUTAMENTO DISTRITAL

INSTRUÇÕES AOS CONVOCADOS PARA O SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO EM 2022

1. APRESENTAÇÃO

Os convocados deverão se apresentar até as 9h, do dia 13 de junho de 2022, no Grupamento de
Fuzileiros Navais de Natal (GptFNNa), localizado na rua Marcílio Dias, s/nº, Quintas, Natal, RN. Tel.
para contato: (84) 99177-8120.

2. TRAJE CIVIL

O traje civil deverá ser discreto, sendo vedado o uso de:
FEMININO MASCULINO

a) botas do tipo militar;
b) tênis sem meia;
c) sandálias de dedo do tipo “havaianas”;
d) calças desbotadas;
e) calças curtas tipo “capri”; 
f) bermudas;
g) roupas transparentes ou decotadas em excesso;
h) camisetas sem manga;
i)  camisas  com  estampas  berrantes,  dizeres,
propagandas ou escudos (salvo detalhes da própria
confecção, tais como emblemas dos fabricantes);
j) vestidos e saias curtas (comprimento mínimo 8
cm acima do joelho); 
k) bonés e gorros de qualquer espécie; e 
l) trajes típicos regionais;

Obs.:  Os  calçados  devem  ser  de  cores  discretas,
assim como os acessórios (bolsas, relógios, brincos,
colares etc.); as unhas e os cabelos não poderão estar
pintados em cores berrantes. 

a) botas do tipo militar;
b) tênis e/ou sapato sem meia;
c) sandálias de dedo do tipo “havaianas”;
d) calças desbotadas e sem cinto;
e) calças curtas tipo “capri”;
f) bermudas ou calções;
g) camisetas sem manga;
h)  camisas  com  estampados  berrantes,  dizeres,
propagandas ou escudos (salvo detalhes da própria
confecção, tais como emblemas dos fabricantes);
i) bonés e gorros de qualquer espécie;
j) tamanco; e
k) trajes típicos regionais.

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

a) Quando aplicável, documento que comprove estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
b) Documento oficial de identificação, com fotografia;
c) Certidão de Nascimento ou Casamento;
d) Título de Eleitor;
e) cartão de inscrição no CPF;
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
g) Diploma/Certificado ou Declaração de término do curso com aproveitamento, com histórico escolar;
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h) Comprovante de Residência no nome do(a) convocado(a), com data de emissão até, no máximo,
noventa dias antes;
i) Extrato PIS/PASEP emitido pela agência bancária;
j) Extrato bancário, sendo necessária apenas a parte que contém o nome do correntista, o número da
agência  bancária  e o número da conta corrente.  Os convocados que não possuírem conta corrente,
deverão, antes de se apresentarem, abrir uma conta corrente em um dos bancos que possuem convênio
com a  Marinha  do  Brasil  (Banco  do Brasil,  Caixa  Econômica  Federal,  Bradesco,  Itaú,  Santander,
Citibank ou HSBC), devendo trazer o extrato da conta, conforme descrito previamente; e
k) tipagem sanguínea (com a assinatura do farmacêutico ou médico responsável).

4. MATERIAL NECESSÁRIO
- um porta crachá padrão (transparente);
- uma toalha de banho branca e lisa;
- uma pasta Polionda universitária 4.0cm Azul;
- cinco cabides;
- cinco camisetas brancas de meia-manga lisa de corte reto, gola olímpica;
- dois tops esportivos, azul-marinho ou pretos, para a prática de educação física (somente para
o sexo feminino);
- duas bermudas femininas azul-marinho com faixa lateral branca (para as mulheres) e dois calções 
azuis com faixa lateral branca (para os homens) para a prática de educação física;
- uma touca para natação na cor preta ou azul-marinho e um maiô preto forrado (frente e costas), sem
decotes acentuados, com elástico embutido nos pespontos das cavas e pernas (somente para o sexo
feminino);
- graxa preta e escova para sapato;
- um calção de natação (sunga) preto, sem decotes (somente para o sexo masculino);
- um par de tênis predominantemente branco para a prática de educação física;
- três pares de meias brancas para a prática de educação física cano longo;
- duas calças jeans azul-marinho (não desbotada, não rasgada, cintura média/alta, sem “strech”) (ambos
os sexos);
- um cinto preto, preferencialmente, de couro ou similar;
- um par de chinelos de borracha pretos tipo “havaianas”;
- um recipiente tipo squeeze na cor branca, identificado;
- um boné branco (sem estampas);
- jogo de costura de emergência (linhas, agulhas, tesoura etc.);
- protetor solar, preferencialmente fator 50;
- repelente para o corpo;
- material de higiene pessoal (aparelho de barbear, creme dental, sabonete, shampoo, condicionador, 
etc.);
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-  materiais  para  confecção  de  penteado  feminino  tipo  coque  (elástico  preto,  grampos,  fivelas,  gel
fixador e redes para cabelo, na cor do cabelo) (somente para o sexo feminino);
- material para remoção de esmaltes;
- caneta para tecidos (para marcação de uniformes, roupas, toalhas, etc.);
- um caderno;
- duas canetas azuis;
- duas canetas pretas;
- dois lápis; 
- uma borracha; e
- um dispositivo para armazenamento de informações digitais tipo pendrive.

Natal-RN, 31 de maio de 2022.
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