
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021 (OFICIAIS)

COMUNICADO AOS VOLUNTÁRIOS N  º   6/2021  

1) 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 será realizada no dia 23 de maio 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.

2) Locais de prova:

a) Material extra:
Os  candidatos  inscritos  nos  locais  abaixo  discriminados,  deverão  portar  prancheta  para

realização da prova escrita:

Com9°DN -  Arena  Poliesportiva  Amadeu Teixeira  Avenida  Constantino  Nery,  S/N,  Flores,
Manaus/AM



EAMPE (SALA 7):
Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco EAMPE, av. Olinda Dom Helder Câmara, S/

N , Salgadinho – Olinda/PE.III.

b) Locais e endereços:

Rio de Janeiro/RJ (COM1ºDN):
Centro de Instrução Almirante Alexandrino - CIAA Av. Brasil, 10946 , Penha – Rio de Janeiro/

RJ. Entrada pelo portão secundário;
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha – CIAGAAv. Brasil, 9020, Olaria, Rio de Janeiro/

RJ. Entrada pelo portão principal;
Colégio Militar do Rio de Janeiro - CMRJR. São Francisco Xavier, 267, Maracanã, Rio de

Janeiro/RJ;
Universidade Castelo Branco – UCB Av. de Santa Cruz, 1631, Realengo, Rio de Janeiro/RJ.

Salvador/BA (COM2ºDN):
Instituto  Central  de  Educação  Isaías  Alves  (ICEIA)  Praça  do  Barbalho,  s/nº,  Barbalho,

Salvador/BA.

Natal/RN (COM3°DN):
Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN (ECT-UFRN) Anel Viário Contorno do Campus,

S/N, Capim Macio, Natal/RN.

Belém/PA (COM4ºDN):
Centro  de  Instrução  Almirante  Braz  de  Aguiar  (CIABA)  Rodovia  Arthur  Bernardes,  245,

Pratinha, Belém/PA.

Rio Grande/RS (COM5ºDN):
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.

Ladário/MS (COM6ºDN):
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Campus Pantanal (UFMS-CPAN) Unidade II.

Rua Poconé, s/nº, Vila Mamona, Corumbá/MS.

Brasília/DF (COM7ºDN):
Escola Superior de Guerra - Campus Brasília Setor. de Mansões Dom Bosco Lago Sul, Brasília/

DF.

São Paulo/SP (COM8°DN):
Universidade Paulista – Campos Paraíso, rua Vergueiro, nº 1211, Aclimação, São Paulo/SP.

Manaus/AM (COM9ºDN):
Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira Avenida Constantino Nery, S/N, Flores, Manaus/AM.

Fortaleza/CE (EAMCE):
Escola  de  Aprendizes-Marinheiros  do  Ceará  –  EAMCE,  av.  Filomeno  Gomes,  nº  30,

Jacarecanga – Fortaleza/CE.

Vila Velha/ES (EAMES):
Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo – EAMES, enseada do Inhoá, s/nº, Prainha

– Vila Velha/ES.



Olinda/PE (EAMPE):
Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco – EAMPE, av. Olinda Dom Helder Câmara,

s/nº, Salgadinho – Olinda/PE.

Florianópolis/SC (EAMSC):
Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina – EAMSC, av. Marinheiro Max Schramm,

nº 3028, Estreito – Florianópolis/SC.

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.

3) Protocolos de prevenção para o enfrentamento e controle do COVID:

a) Tendo em vista os protocolos para o enfrentamento, prevenção e controle da infecção pelo
novo  Coronavírus  (COVID-19),  os  candidatos  deverão  USAR  OBRIGATORIAMENTE
MÁSCARA DE PROTEÇÃO durante todo o período que permanecerem no local de prova, estando
autorizados a portar máscara sobressalente em saco plástico transparente;

b)  Orienta-se aos  candidatos  a  NÃO LEVAR ACOMPANHANTES.  Caso isso ocorra,  eles
NÃO poderão permanecer junto ao candidato na fila de entrada no local de prova;

c)  Por  ocasião  do  acesso  ao  portão  principal,  serão  montadas  baias  para  separação  dos
candidatos  por  filas,  com  sinalização  no  solo,  evitando  aglomeração  e  sendo  verificada  a
temperatura dos mesmos;

d)  A fim de  agilizar  a  entrada  no  local  de  prova  e  evitar  aglomerações,  a  conferência  do
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO e do COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, será realizada na
entrada da sala de prova;

e) Para identificação facial,  o candidato deverá se posicionar a uma distância mínima de 1
metro  do  identificador,  na  sala  onde fará  a  prova,  devendo retirar  a  máscara  apenas  para  esta
identificação,  recolocando-a em seguida;

f) Será vedado o uso de bebedouros coletivos, devendo o candidato trazer sua própria bebida
em GARRAFAS INDIVIDUAIS e TRANSPARENTES;

g) Toda embalagem utilizada para lanche levada pelo candidato deverá ser de MATERIAL
TRANSPARENTE, sendo autorizada a retirada da máscara por um período limitado a 5 (CINCO)
MINUTOS A CADA HORA DE PROVA, para comer e beber;

h) Será observado um distanciamento de 1,5 METROS entre os candidatos e um limite de 50%
de ocupação das salas de aula.

Rio Grande 19 de maio de 2021


