
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAL

COMUNICADO AOS VOLUNTÁRIOS N° 13/2022.

DESIGNAÇÃO À INCORPORAÇÃO E INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS

DESIGNAÇÃO À INCORPORAÇÃO:

Os  Voluntários  abaixo  relacionados  estão  designados  à  incorporação  para  prestação  do  Serviço
Militar Voluntário (SMV) e deverão se apresentar nos locais e datas acima dos seus nomes, portando
os documentos listados no subitem I:

a)  Local  de  Apresentação:  Grupamento de Fuzileiros  Navais  do Rio  Grande,  situado à rua Vice-
Almirante Maximiano Fonseca, Km. 9, 4ª Seção da Barra, Rio Grande–RS, telefone (53) 3293-3149.
Data: 12 de setembro de 2022. 
Horário: 08:00h.
N° de Inscrição Nome
500155-5 ANDREZA REBELO CRUZ OLIVEIRA
500136-0 CAROLINE FERNANDES E SILVA
500076-3 DAICE CRISTINA NUNES DA SILVEIRA LEMOS
500009-3 DIONATAN IRAN DOS SANTOS
500114-1 JULIANA PIVETA DE LIMA
500131-0 LARISSA LEITE BARBOZA
500082-7 NATHÁLIA CANOZA VIANA DA SILVA
500170-7 PRISCILA COUTINHO OLIVEIRA
500171-5 SANY DA SILVA SOUZA
500115-0 TÁSSIA RODRIGUES MOREIRA
500164-3 THAÍS SCALCO

b)  Local  de  Apresentação:  Escola  de  Aprendizes-Marinheiros  de  Santa  Catarina,  situada  à  rua
Marinheiro Max Schramm, nº 3.028, Estreito, Florianópolis–SC, telefone (48) 33298-5078.
Data: 12 de setembro de 2022. 
Horário: 08:00h.
N° de Inscrição Nome
500113-3 CAROLINA ANTUNES
500089-4 STEPHANNE LOUÍSE DE ARAÚJO

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

I – Relação dos Documentos Necessários:
Por ocasião do PERÍODO DE ADAPTAÇÃO, os voluntários deverão trazer 02 fotos 3x4 coloridas, com
fundo branco e os seguintes documentos (original e cópia): 

a) Certificado de Alistamento Militar (CAM), Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) ou Carta
Patente;
b) Cartão de Identidade;
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c) Certidão de Nascimento ou Casamento;
d) Título de Eleitor;
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
f)  Diploma/Certificado do curso ou Declaração de conclusão do curso com aproveitamento, com
histórico escolar;
g) Comprovante de Residência;
h) Comprovante de Inscrição no CPF emitido por meio do site da Receita Federal;
i) PIS/PASEP;
j) Carteira do Conselho Regional da Classe;
k) Cabeçalho do Extrato de Conta-Corrente (cópia) de um dos seguintes bancos conveniados:
Santander, CEF, BRADESCO, Itaú ou Banco do Brasil; e
l) Declaração de Tempo de Serviço Militar Anterior, atualizada até a data da apresentação, conforme
o modelo do Apêndice XV do Aviso de Convocação.

II - Para a apresentação o voluntário deverá observar as seguintes recomendações:

a) TRAJES CIVIL:
 Os voluntários deverão se apresentar usando traje civil discreto, sendo vedado o uso de:

• Roupas desbotadas;
• Roupas transparentes ou decotadas em excesso;
• Bermudas;
• Bonés e gorros de qualquer espécie;
• Calças de cintura baixa;
• Calças com barras desfiadas ou do tipo “corsário”;
• Roupas de cores berrantes, com dizeres, propagandas ou escudos;
• Tênis sem meia;
• Chinelos; e 
• Trajes típicos regionais.

Observações: 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.

NÃO SE APRESENTAR USANDO O UNIFORME DE ADAPTAÇÃO. (Calça Jeans e Camiseta Branca).
MILITAR: Os militares da ativa deverão se apresentar no uniforme 5.3 ou equivalente.

b) MATERIAL NECESSÁRIO:
Por ocasião da apresentação, é sugerido ao voluntário trazer, no mínimo, os seguintes itens:

- MATERIAIS DIVERSOS:
• 01 cadeado c/ 2 chaves (para o armário do alojamento);
• 06 cabides;
• 03 camisetas de algodão brancas (mangas curtas) para uso nos uniformes cinza e branco e

para a prática de educação física;
• 02 camisetas regata branca lisa (somente para o sexo masculino);
• 02 top esportivos, azul marinho ou preto, para a prática de educação física (somente para o

sexo feminino);
• 02 calções azuis (Somente para o sexo masculino);
• 02 bermudas suplex azul-marinho lisa para a prática de educação física (somente para o sexo

feminino);
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• 01 touca para natação na cor preta ou azul-marinho;
• 01 calção de banho (sunga) preto (sexo masculino);
• 01 maiô preto (sexo feminino);
• 01 par de tênis branco;
• 03 pares de meias brancas para a prática de educação física;
• 02 calças jeans azul-marinho não desbotada, cintura média/alta, sem “stretch”, para ambos

os sexos;
• 01 agasalho de frio;
• 01 cinto preto;
• Graxa para sapatos (preta); e
• 01 escova de engraxar.

- MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL:
• 01 toalha de banho branca;
• 01 par de sandálias tipo "havaianas";
• 01 escova dental;
• 01 creme dental;
• 02 barbeadores;
• 01 creme barbear;
• 02 sabonetes;
• Elástico preto, grampos, fivelas, gel fixador e redes para cabelo (na cor do cabelo);
• Kit de costura de emergência (linha, agulhas, tesoura etc.);
• Protetor solar; e
• Caneta para tecidos (marcação de uniformes, roupas, toalhas, etc.).

- MATERIAL DIDÁTICO:
• 01 caderno;
• 02 canetas azuis;
• 02 canetas pretas;
• 02 lápis; e
• 01 borracha.

- ROUPA DE CAMA – OPCIONAL

Observação: O material não precisa ser novo, precisa somente estar em boas condições de uso.

Rio Grande-RS, em 4 de agosto de 2022.
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