
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL

NOTA INFORMATIVA Nº 004

Aviso de Convocação nº 2/2018 -  Processo Seletivo de Profissionais de Nível Superior das
Áreas de Saúde, Apoio à Saúde, Técnica, Técnica-Magistério e Engenharia, para a prestação
do Serviço Militar Voluntário (SMV) como Oficiais Temporários da Marinha do Brasil.

     O Comando do 5º Distrito Naval, na qualidade de Órgão Supervisor do Processo Seletivo de
Profissionais de Nível Superior das Áreas de Saúde, Apoio à Saúde, Técnica, Técnica-Magistério e
Engenharia, para a prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV) como Oficiais Temporários da
Marinha do Brasil,  resolve  retificar o  Aviso de Convocação nº  2/2018,  publicado na Seção 3,
página nº 18, do D.O.U nº 196, de 10 de outubro de 2018, conforme a seguir discriminado:

No subitem 6.2:

Onde se lê:
“Por  ocasião  da  realização  da  Prova  Objetiva,  o  voluntário  que  não  apresentar  documento  de
identificação, original, com fotografia e dentro da validade, na forma definida no subitem 6.3, não
poderá realizar o evento e será automaticamente eliminado.”

Leia-se:
“Por  ocasião  da  realização da  Prova Objetiva,  o  voluntário  que não apresentar  um documento
oficial  de identificação original,  com fotografia,  na forma definida no subitem 6.3,  não poderá
realizar o evento e será automaticamente eliminado.”

No subitem 6.3:

Onde se lê:
“Serão considerados válidos os documentos originais de identidade,  com assinatura e fotografia
recente,  emitidos por qualquer Órgão oficial de identificação do Território Nacional,  tais como:
carteiras expedidas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira;
pelas Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Polícias e Corpo de Bombeiros
Militares;  carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício  profissional  (Ordens,
Conselhos, etc); passaporte; Certificado de Reservista; carteiras funcionais do Ministério Público;
carteiras  funcionais  expedidas  por  órgão  público  que,  por  lei  federal,  sejam  válidas  como  
identidade;  Carteira  de Trabalho e  Carteira  Nacional  de Habilitação (CNH).  Sendo suficiente  a
apresentação de apenas um desses documentos.”

Leia-se:
“Serão considerados válidos os documentos originais de identidade, em meio físico, com assinatura
e fotografia recente, emitidos por qualquer Órgão oficial de identificação do Território Nacional,
tais como: carteiras expedidas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea
Brasileira; pelas Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Polícias e Corpo de
Bombeiros  Militares;  carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício  profissional

- 1-3 -



(Continuação da Nota Informativa nº 004 do AC nº 02/2018, do Com5ºDN.......................................)
=======================================================================

(Ordens, Conselhos, etc); passaporte; Certificado de Reservista; carteiras funcionais do Ministério
Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, sejam válidas como 
identidade; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), (que poderá estar fora
da validade, de acordo com Ofício Circular nº 2/2017/CONTRAN, de 29 de junho de 2017). Sendo
suficiente a apresentação de apenas um desses documentos.”

No subitem 6.8:

Onde se lê:
“O voluntário  que,  por  ocasião da realização da  Prova Objetiva,  for  submetido  à  identificação
especial, terá que apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a realização da Prova Objetiva,
um documento oficial de identificação, original, com fotografia e dentro da validade no Com5ºDN.
A não apresentação do documento implicará a sua eliminação do Processo Seletivo.”

Leia-se:
“Cabe  destacar  que  para  as  demais  etapas  do  processo  o  voluntário  deverá  apresentar  um
documento oficial de identificação original e dentro da validade, com assinatura e fotografia na qual
possa  ser  reconhecido,  na  forma  definida  no  subitem 6.3.  A não  apresentação  do  documento
importará sua  eliminação do processo seletivo (PS), pela absoluta impossibilidade de comprovação
da veracidade da identidade e por questão de segurança do PS.”

No subitem 8.8:

Onde se lê:
“O  voluntário  deverá  portar  consigo  o  comprovante  de  inscrição  e  um documento  oficial  de
identificação, original, com fotografia e dentro da validade, caneta esferográfica AZUL ou PRETA,
fabricada em material transparente, lápis e borracha. Caso a prova venha a ser realizada em estádios
de futebol ou ginásios, o voluntário deverá, também, portar prancheta.”

Leia-se:
“O  voluntário  deverá  portar  consigo  o  comprovante  de  inscrição  e  um documento  oficial  de
identificação  original,  em meio  físico,  com fotografia,  caneta  esferográfica  AZUL ou  PRETA,
fabricada em material transparente, lápis e borracha. Caso a prova venha a ser realizada em estádios
de futebol ou ginásios, o voluntário deverá, também, portar prancheta. O voluntário que apresentar a
via original do documento oficial de identificação, na forma definida no subitem 6.3, com validade
vencida, e/ou com foto que não permita a completa identificação dos seus caracteres essenciais ou
de sua assinatura poderá realizar a prova escrita objetiva desde que se submeta à identificação
especial, compreendendo coleta de dados assinatura, fotografia ou filmagem.”

No subitem 13.2:

Onde se lê:
“Apenas o voluntário julgado apto na IS ou possuidor de Atestado Médico, conforme subitem 13.9,
deste Aviso, realizará o TAF, constituído das seguintes provas:”

Leia-se:
“Apenas o voluntário possuidor de Atestado Médico, conforme subitem 13.9, deste Aviso, realizará
o TAF, constituído das seguintes provas:”
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No subitem 13.9:

Onde se lê:
“O voluntário somente realizará o TAF, mediante apresentação de Comprovante de Apto na IS ou
Atestado  Médico,  nos  moldes  do  modelo  constante  no  Anexo  U,  deste  Aviso,  preenchido  de
maneira legível e devidamente assinado por um médico, com identificação do CRM, emitido há, no
máximo, 30 (trinta) dias antes da aplicação do teste. O atestado deverá comprovar que o candidato
encontra-se  Apto  para  realizar  o  TAF,  discriminando  as  modalidades  a  serem realizadas  e  tal
documento deverá ser submetido ao médico pertencente à Comissão de Avaliação, para verificação
da conformidade.”

Leia-se:
“O voluntário somente realizará o TAF mediante apresentação de Atestado Médico, nos moldes do
modelo constante no Anexo U, deste Aviso, preenchido de maneira legível e devidamente assinado
por um médico,  com identificação do CRM, emitido  há,  no máximo,  30 (trinta)  dias  antes  da
aplicação do teste. O atestado deverá comprovar que o candidato encontra-se Apto para realizar o
TAF, discriminando as modalidades a serem realizadas e tal documento deverá ser submetido ao
médico pertencente à Comissão de Avaliação, para verificação da conformidade.”

No item 8, incluir subitem 8.21, com a seguinte redação:

“8.21. Não será permitida a realização da prova objetiva ao voluntário que estiver em local diferente
do previsto no comprovante de inscrição.”

O Edital  completo,  com seus  anexos  e  retificações  está  à  disposição  dos  voluntários,  na
Internet, no sítio eletrônico do Com5ºDN, no endereço: www.com5dn.mar.mil.br.

Rio Grande-RS, em 12 de novembro de 2018.

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA
Capitão de Fragata (EN)

Assessor de Recrutamento Distrital
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