
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021 (OFICIAIS)
COMUNICADO AOS VOLUNTÁRIOS Nº 4/2021

I) Instruções para a realização das Prova Escrita:

a) Os candidatos deverão acessar o site www.marinha.mil.br/com5dn/serviçomilitar e imprimir
o comprovante de inscrição com o endereço/sala ou setor de realização de prova.

b) A Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais será realizada no dia 28 de março
de 2021, tendo 3 (três) horas de duração.

c) ATENÇÃO: O candidato deverá estar no local de realização da Prova, com a antecedência
necessária, observando que os portões de acesso aos locais de realização da prova serão abertos às
08h30 e fechados às 09h30, pontualmente (horário de Brasília). Após o fechamento dos portões, o
limite para se apresentar na Sala ou Setor para identificação será até às 09h50. Os candidatos que
chegarem ao local de realização da prova após o fechamento dos portões, ou seja, às 09h30, serão
considerados eliminados. É de inteira responsabilidade do candidato atentar para o correto local de
prova constante do seu comprovante de inscrição. Ressalta-se que não será permitida a realização
da  prova  a  qualquer  candidato  que  estiver  em local  diferente  do  previsto  no  comprovante  de
inscrição.

d) O candidato deverá portar o comprovante de inscrição, um DOCUMENTO OFICIAL DE
IDENTIFICAÇÃO, ORIGINAL, COM FOTOGRAFIA NA QUAL POSSA SER RECONHECIDO,
ASSINATURA,  caneta  esferográfica  azul  ou  preta,  fabricada  em material  transparente,  lápis  e
borracha. Após iniciada a prova não será permitido empréstimo de material.

  OBS:  NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE, OU CÓPIA DE DOCUMENTO, MESMO QUE AUTENTICADA.

e) Não será permitido, durante a realização da prova, o porte e/ou o uso de livros, manuais
impressos,  anotações  ou  quaisquer  dispositivos  eletrônicos,  tais  como:  máquinas  calculadoras,
agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pen
drives,  mp3  ou  similar,  relógios  não  analógicos,  alarmes  de  qualquer  espécie,  ou  qualquer
transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, bem como mochilas ou
volumes similares. É vedado também o uso de óculos escuros, de fones, de protetores auriculares ou
de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéus, bonés, gorros, etc.

f) Por medida de segurança, os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à
observação dos Fiscais e da Coordenação do certame durante a realização da prova.

g) Os candidatos militares deverão realizar a prova em trajes civis e deverão portar a identidade
militar de suas respectivas Forças.

h) Não será autorizada a entrada de candidatos em trajes de banho nos locais de realização de
prova, bem como a entrada de acompanhantes.

II) Locais de prova na área do Comando do 5º Distrito Naval:

a) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Rio
Grande, Rua Engenheiro Alfredo Huch, 475, Bairro Centro, Rio Grande-RS, CEP: 96201-900;

b) Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, Avenida Marinheiro Max Schramm, 3028, 
Bairro Jardim Atlântico, Florianópolis-SC, CEP: 88095-900.



c) Relembramos que o local de prova foi escolhido pelo próprio candidato no ato da inscrição.
 Os candidatos deverão ter atenção aos locais de prova fora da área de jurisdição do Distrito Naval
responsável pela vaga pretendida, devendo o candidato acessar o sítio na internet do Distrito Naval
responsável por aquela área de realização de prova para verificar as instruções daquele Distrito
Naval.

Rio Grande 12 de março de 2021


