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Apresentação 
 

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 6.932, de 11 de 
agosto de 2009, e tem por objetivo informar, aos usuários dos serviços disponibilizados 
pelos órgãos e entidades vinculados ao Poder Público Federal, as formas de acesso aos 
mesmos, bem como os respectivos compromissos estabelecidos e padrões de qualidade 
almejados no atendimento aos cidadãos. 

Dentro desse contexto de melhoria na gestão da qualidade dos serviços prestados, 
o Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (GptFNNa), consoante as diretrizes do 
Governo Federal e, por conseguinte, da Alta Administração Naval, ora apresenta sua 
Carta de Serviços ao Usuário, visando estabelecer um virtuoso canal de comunicação 
com os usuários do sistema e atribuir maiores transparência e visibilidade aos serviços 
prestados por esta Organização Militar. Sendo assim, o presente documento divulga os 
serviços prestados por nossa OM, apresentando, de forma clara e objetiva, seus 
requisitos, finalidades e características, e discorrendo sobre a maneira como cada um 
deles é tratado. E por conceber o usuário do seu sistema de serviços como um cliente 
parceiro, também indica os procedimentos pertinentes para se emitir sugestões, efetivar 
reclamações quanto aos serviços prestados e efetuar denúncias sobre eventuais 
ocorrências externas afetas à atividade-fim. Portanto, visa assegurar a efetiva 
participação dos usuários dos nossos serviços no processo contínuo de avaliação, de 
desenvolvimento e/ou de aperfeiçoamento dos métodos gerenciais vigentes nesta 
organização, e isto, seguramente, tem se constituído um dos nossos principais objetivos 
organizacionais. 

 
LUIZ OCTÁVIO DE CARVALHO PENNA 

Capitão de Mar e Guerra (FN) 
Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal 

Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal 

Sede 
Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal 

Rua Marcílio Dias s/nº – Quintas – Natal-RN CEP. 59037-020 
Telefones: (84) 3216-3414 e 3216-3415. Fac-Símile: (84) 3216-3418 

Endereço Eletrônico: gptfnna.secom@marinha.mil.br 
 gptfnna.netuno@marinha.mil.br 
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Fig.1 – Pórtico principal do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal 

1. Identidade Organizacional 
1.1 - Missão 

O GptFNNa tem por missão de contribuir para o preparo e a aplicação do Poder 
Naval na área sob jurisdição do 3o Distrito Naval, mantendo-se apto de participar de 
operações terrestres de caráter naval, destinadas a prover a defesa de portos, bases, 
instalações navais, e de outros elementos do Poder Marítimo, bem como de Ações de 
Segurança Interna, compatíveis com a sua composição, conforme lhes forem atribuídas 
pelo Comando Superior. 

1.2 - Visão de Futuro 

Ser reconhecida pela Marinha do Brasil e pelo Comando do 3° Distrito Naval 
como Organização Militar que está permanentemente pronta para atuar na condução de 
operações terrestres de caráter naval, na segurança e na defesa das instalações de 
interesse daquele comando. Aprimorando sua excelência administrativa, busca 
desenvolver sua responsabilidade social em harmonia com o meio ambiente e a 
sociedade da região nordeste, principalmente na cidade do Natal-RN. 
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VALOR CONCEITO  

Honra 
Bem intangível, que sintetiza os valores mais altos do ser humano, como a 
ética, a moral e a integridade. 

Competência Faculdade para apreciar e resolver qualquer questão. Aptidão, idoneidade. 

Determinação 
Valor intrínseco de cada pessoa, resoluta na busca incessante para alcançar 
os seus objetivos. 

Profissionalismo 
Capacidade que o militar tem para a realização do seu trabalho de forma 
competente, com seriedade e responsabilidade. 

Tradição 
Exaltação e disseminação dos valores e crenças da Marinha do Brasil. 
Conhecer a história do GptFNNa, preservando suas singularidades 

Iniciativa  
Capacidade de agir face a situações inesperadas, sem depender de ordem ou 
decisão superior. 

Lealdade 
Culto à verdade, ao espírito de corpo do Fuzileiro Naval, mantendo-se fiel à 
Marinha do Brasil e ao juramento prestado à Bandeira. 

Organização 
Modo pelo qual está estruturada a Administração da Unidade, buscando gerir 
com eficiência todos os processos nela existentes. 

Vibração 
Modo peculiar de ver e agir do combatente anfíbio. Abordagem pró- ativa, 
consciente e coerente diante das diversas situações com as quais depara no 
seu dia-a-dia. 

Responsabilidade 
Social 

Beneficiar a sociedade em geral, por meio da participação em eventos e 
projetos de cunho social. 

 
1.4 - Processos Finalísticos do GptFNNa 
 
MPF 01. Preparo da Força de Emprego Rápido 

PF 01.01 - Planejamento Operacional 
PF 01.02 - Instrução 
PF 01.03 - Adestramento 
PF 01.04 - Cursos e Estágios 

MPF 02. Emprego da Força de Emprego Rápido 
PF 02.01 - Defesa dos Portos sob jurisdição do Com3ºDN 
PF 02.02 - Segurança e Defesa das Instalações de Interesse do Com3ºDN 
PF 02.03 - Operações Terrestres de Caráter Naval (em reforço à FFE) 

MPF 03. Ações Subsidiárias e outras tarefas atribuídas pelo Com3ºDN 
PF 03.01 - Administração dos presos de justiça 
PF 03.02 - Projetos sociais 
PF 03.03 - Emprego em ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 
PF 03.04 - Eventos representativos e outros  

 
Legenda: MPF - Macroprocesso Finalístico 

PF - Processo Finalístico 
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2. Critérios para atendimento ao Usuário 

O atendimento ao público externo, no Grupamento de Fuzileiros Navais de 
Natal, é feito da seguinte forma: 

- Por ordem de chegada na sala de Estado da OM, controlado pelo Sargento 
Contramestre, mesmo para os casos em que houver agendamento com setor 
específico; 

- Serão priorizados os atendimentos a idosos, pessoas portadoras de necessidades 
especiais, gestantes e lactantes; e 

- O tempo de espera aproximado está indicado na seção “nossos serviços ao 
cidadão” e leva em consideração o serviço a ser prestado. 

3. Condições de limpeza e conforto no atendimento 

- Enquanto estiver aguardando atendimento o usuário será conduzido à sala de 
espera da OM onde existem bancos para que se possa aguardar sentado; e 

- Há água tratada para consumo e banheiros em ótimas condições de uso. 
 

4. Nossos Serviços ao Usuário 

4.1 - Concurso ao C-FSD-FN – Turmas I e II 

Seleção de Candidatos ao Concurso do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros 
Navais. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.2 - Abertura dos portões para o prova do processo seletivo ao Curso de Formação de Soldados FN 
 
Momento em que acontece 
Os processos de seleção ocorrem anualmente e são destinados ao preenchimento de 
vagas para duas turmas. 
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Documentos necessários 
De acordo o Edital publicado no DOU. 

 

 
Fig.3 – Candidatos realizando a prova para o processo seletivo ao Curso de Formação de Soldados FN 
 
Prazos 
De acordo com o calendário de eventos do Edital publicado no DOU. 
 
Tempo de espera para atendimento 
20 minutos aproximadamente. 
 
Processamento 
As inscrições serão realizadas em âmbito nacional, na página oficial do Comando Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), no endereço www.marinha.mil.br/cgcfn/, no 
link “Concursos”.  

 
Canal de contato 
(84) 3216-3414 R-2112 (84) 99122-9532. 
 
Norma reguladora 
Edital publicado no DOU.  
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4.2 - Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo 
de Fuzileiros Navais. 

Seleção de candidatos ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de 
Fuzileiros Navais.  

 
Fig.4 –Abertura dos portões para o prova do processo seletivo ao Curso de Formação de Sargentos 

Músicos 

Momento em que acontece 
Os processos de seleção acontecem anualmente e destinam-se ao preenchimento de 
duas turmas. 
 
Documentos necessários 
De acordo o Edital publicado no DOU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 – Candidatos realizando a prova para o processo seletivo ao Curso de Formação de Sargentos 
Músicos 
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Prazos 
De acordo com o calendário de eventos do Edital publicado no DOU. 
 
Tempo de espera para atendimento 
20 minutos aproximadamente. 
Processamento 
As inscrições serão realizadas em âmbito nacional, na página oficial do CGCFN, no 
endereço www.mar.mil.br/cgcfn, no link “Concursos”. 
 
Canal de contato 
(84) 3216-3414 R- 2112 e (84) 99122-9532. 
 
Norma reguladora 
Edital publicado no DOU.  
 
4.3 - Apoio ao Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) ou do Estágio de Serviço 
Técnico (EST). 

Aplicação do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) ou do Estágio de Serviço 
Técnico (EST). 

 
Fig.6 – Turma de Guardas-Marinha 

Momento em que acontece 
Anualmente conforme Aviso de Convocação do Comando do 3º Distrito Naval. 
 
Documentos necessários 
De acordo o Aviso de Convocação do Comando do 3º Distrito Naval. 
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Prazos 
De acordo com o calendário de eventos do Aviso de Comando do 3º Distrito Naval. 
 
Tempo de espera para atendimento 
Durante a apresentação dos candidatos para o inicio da Adaptação e Serviço (EAS) ou 
do Estágio de Serviço Técnico (EST), em média 30 minutos aproximadamente. 
 
Processamento 
Todo o processamento é realizado pelo Serviço de Recrutamento Distrital. 
Canal de contato 
(84) 3216-3441 e (84) 3201-4277. 
 
Norma reguladora 
Aviso de Convocação do Comando do 3º Distrito Naval. 
 
4.4 - Apoio ao Estágio de Aprendizagem Técnica (EAT) e Estágio Técnico para 
Praças (ETP). 

Aplicação do Estágio de Aprendizagem Técnica (EAT) e do Estágio Técnico para 

Praças (ETP). 
                                     Fig. 7 – Os Grumetes em Formatura 
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Momento em que acontece 
Anualmente conforme Aviso de Convocação do Comando do 3º Distrito Naval. 

Documentos necessários 
De acordo o Aviso de Convocação do Comando do 3º Distrito Naval. 

Prazos 
De acordo com o calendário de eventos do Aviso de Comando do 3º Distrito Naval. 

Tempo de espera para atendimento 
Durante a apresentação dos candidatos para o início do Estágio de Aprendizagem 
Técnica (EAT) e Estágio Técnico para Praças (ETP), em média 30 minutos 
aproximadamente. 

Processamento 
Todo o processamento é realizado pelo Serviço de Recrutamento Distrital. 

Canal de contato 
(84) 3216-3441 e (84) 3201-4277. 
 
Norma reguladora 
Aviso de Convocação do Comando do 3º Distrito Naval. 

4.5 - Visitação de escolas particulares, municipais ou estaduais ao Grupamento de 
Fuzileiros Navais de Natal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8 – Fuzileiro Naval mostrando equipamentos de uso no campo para os alunos em visitação 
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As escolas, através de documento formal ao Comando do 3º Distrito Naval, por 
ofício, carta ou fax, fazem o pedido de visitação informando no documento, números de 
alunos, sexo, faixa etária, sugerindo datas para agendamento, contatos informando 
telefones e/ou e-mail.  
 
Momento em que acontece:  
Não há data ou período pré-determinado, ficando definido somente quando do contato 
com o Com3ºDN. 
 
Documentos necessários:  
Ofício, carta ou fax com a solicitação da visitação. 
 
Prazos:  
Ao chegar o documento no Com3ºDN, normalmente é redirecionado para o GptFNNa 
num prazo em média de 2 dias para início dos contatos efetuados por este Grupamento 
diretamente com a diretoria da escola. 
 
Tempo de espera para atendimento:  
Após a chegada do documento no GptFNNa e contatos relacionados a condução, 
número de alunos e monitores, etc dá-se em média de uma semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fig.9 – Cerimonial de Hasteamento à Bandeira com Canto do Hino Nacional 

 
Processamento:  

A Comunicação Social prepara uma programação voltada para o trabalho de 
Relações Públicas, iniciando com a recepção dos alunos, onde participam do 
Cerimonial de Hasteamento à Bandeira com Canto do Hino Nacional, no qual são 
observadas diversas manifestações do Valor Militar.  Além disso os estudantes assistem 
a palestras sobre Valores do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), Formas de Ingresso na 
Marinha do Brasil e Símbolos Nacionais. 
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Ainda como parte da visitação os alunos participam de um lanche no rancho e, por 
fim, eles tem a oportunidade de conhecer equipamentos e uniformes utilizados em 
atividades operativas. 
 
Canal de contato:  
(84) 3216-3416 ou pelos emails: ursula@marinha.mil.br 
  Fernando.chaves@marinha.mil.br 
Norma reguladora:  
Plano de Comunicação Social do Com3ºDN/ano vigente. 

4.6 - Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte. 

O Segundo Tempo é um programa do Ministério dos Esportes destinado a 
democratizar o acesso a prática e a cultura do esporte a promover o desenvolvimento 
integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e 
melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig.10 - Crianças do Força no Esporte em atividade 
 
Momento em que acontece:  
De segunda a quinta-feira.  
Manhã: 7h às 11h30.  
Tarde: 12h às 16h. 

 
Documentos necessários:  
a) Atestado Médico; 
b) Xérox do comprovante de residência; 
c) Declaração escolar; 
d) Xérox do Registro de nascimento; 
e) Xérox do Cartão Bolsa Família; e 
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f) Xérox do CPF e identidade do responsável; e 
g) 2 fotos 3x4. 
 
Prazos:  
Até o mês de fevereiro. 

Tempo de espera para atendimento: 
Cerca de 30 min. 
 
Processamento:  
Questão socioeconômica; criança em situação de trabalho infantil e em situação de 
vulnerabilidade psicossocial são assistidas pelo programa, com atividades realizadas em 
nossa OM. 

Canal de contato: (tel ou e-mail funcional) 
Telefone: (84) 99177-8041 
Endereço eletrônico: jailton.paraguai@marinha.mil.br 
 
Norma reguladora:  
Diretrizes e Orientações para o Estabelecimentos de Parcerias – Programa Segundo 
Tempo Padrão do  Ministério dos Esportes (www.esporte.gov.br/segundotempo) 
 
4.12 - Representação da Marinha do Brasil, Socialização e Educação através da 
Música. 

Através da música que é “uma arte de exprimir sentimentos por meio dos sons”, 
oferecemos o que há de melhor nos mais variados estilos musicais de nossa cultura, bem 
como culturas de outros países, colaborando assim, de forma musical e inteiramente 
voluntária, com o crescimento social, educacional e cívica de nossas crianças, jovens e 
adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.17 – Banda de Música do Grupamento de Fuzileiros Navais – Apresentação em Shopping de 
Natal-RN. 



 

Página 16 de 16  

Momento em que acontece: 
Não há data ou período pré-determinado para seu acontecimento, ficando definido tal, 
somente após contato, solicitação e deferimento do Comando do 3º Distrito Naval. 

Documentos Necessários: 
Ofício, fax ou telefonema direcionado à Assessoria de Comunicação Social Comando 
do 3º Distrito Naval mediante solicitação/convite a possibilidade e disponibilidade da 
Banda de Música para o evento conforme data informada no mesmo termo citado. 

Prazos: 
Até 48 horas antes da data do evento previsto em solicitação/convite.  

Tempo de Espera para atendimento: 
20 minutos da portaria até o militar responsável. 
Processamento: 
Cada apresentação da Banda de Música, no local solicitado/convidado, será executada 
com repertório definido pelo Mestre da Banda de acordo com as obras já ensaiadas pela 
Banda de Música. Alterações no repertório para acomodação a eventos deverão ter uma 
antecedência de no mínimo 15 dias úteis de forma que o solicitante deverá subsidiar 
todos os recursos para execução de uma obra que não esteja na pasta do repertório da 
Banda de Música. 
A apresentação da Banda de Música se dará na execução da sequência das obras 
definidas em ensaios internos, sendo executadas dentro do horário previsto em contato 
prévio com os responsáveis pelo evento não podendo ser modificado sumariamente no 
próprio local do evento. 

Canal de contato: 
Comando do 3º Distrito Naval. Tel: (84) 3216-3008/3216-3048. 

Norma Reguladora: 
Despacho de autorização pelo Comando do 3º Distrito Naval. 
 
 
 
 

LUIZ OCTÁVIO DE CARVALHO PENNA 
Capitão de Mar e Guerra (FN) 

Comandante 
ASSINADO DIGITALMENTE 




