
Anexo da Convocação para Incorporação em 2023

Material e documentos a serem portados pelos candidatos, por ocasião da apresentação no
Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez
(CIAB):

I – Material:
a) um (1) par de sandálias tipo “havaianas”; 

b) um (1) par de tênis na cor branca (sem muitos detalhes coloridos); 

c) três (3) pares de meias brancas; 

d) quatro (4) camisetas brancas meia manga (tipo “Hering”) e uma (1) camiseta branca, sem
manga; 

e) material para higiene pessoal: aparelho e creme de barbear, escova e creme dental, sabonete,
toalha branca;

f) um (1) cadeado, com duplicatas de chaves;

g) graxa preta e escova de sapato;

h) um (1) caderno, canetas e lapiseiras; 

i) calção de banho (preto);

j) uma (1) calça jeans;

k) repelente para insetos (facultativo);

l) protetor solar (facultativo); e

m) medicamentos (somente com prescrição médica).

II - Documentos a serem apresentados no CIAB:

a) documento emitido pelo Conselho Regional de Medicina (CRM);

b) documento de identidade (original e duas cópias);

c) comprovante de regularização do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

d) comprovante de residência atual (original e duas cópias);

e) comprovante de regularidade de situação eleitoral;

f) PIS/PASEP;

g) Carteira Nacional de Habilitação (original e duas cópias – caso possua);
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h) Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (original e duas cópias); e

i) cartão bancário ou extrato de conta-corrente, recente, em nome do candidato (não podendo
ser: conta poupança, conjunta, salário vinculada a alguma empresa e nem conta de baixa renda).

ORIENTAÇÕES DE CARÁTER GERAL:

a) Por ocasião da apresentação os alunos deverão trajar camiseta com manga branca, calça jeans,
cinto preto, meias brancas e tênis branco; e

b) Os alunos deverão se apresentar com os cabelos cortados, com máquina,  tipo 2,  na parte
superior  da  cabeça  e  máquina,  tipo  1,  na  altura  da  orelha  ao  pé  do  cabelo  e  devidamente
barbeados. Não é permitido o uso de brincos, colar, cordão, anéis (exceto aliança), pulseiras e
piercings.

ORGANIZAÇÃO MILITAR ONDE SERÁ REALIZADO O ESTÁGIO:
Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez (CIAB).
Endereço: BR 040 - KM 4,5 - SANTA MARIA - BRASÍLIA - DF - BRASIL - CEP 71209-970.
Telefone de Contato (61) 99275-9911.

 Brasília, em 27 de fevereiro de 2023. 

                                                                           - 2 de 2 -                                     


