
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL

NOTA INFORMATIVA Nº 03/2020 

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019

PROCESSO SELETIVO DE OFICIAIS RM2 2019 (PS-SMV-OF/2019)

Em  aditamento  ao  Aviso  de  Convocação  nº  01/2019  e  em  cumprimento  a  Resolução
CNE/CES nº 1/2018, o Comando do 8º Distrito Naval torna público a seguinte alteração:

No subitem 13.3.1, I - Quadro de habilitações gerais:

Onde se lê:

ALÍNEA TÍTULO
VALOR DA

TITULAÇÃO

C)

Certificado  ou  declaração  de  conclusão  de  curso  de  pós-
graduação “lato sensu”, em nível de Especialização, com carga
horária mínima de 360 horas na área da profissão a que concorre,
com  10  pontos  por  certificado,  até  o  limite  de  2  (dois)
certificados.  O  certificado/declaração  deverá  ser  emitido  por
instituição  de  ensino  oficialmente  reconhecida  pelo  MEC,  ou
outras especialmente credenciadas para oferta do referido curso,
acompanhado do histórico escolar, contendo, dentre outros dados,
o título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso (com
nota ou conceito obtido). O curso deverá possuir credenciamento/
reconhecimento acadêmico ou de Conselhos representativos das
especialidades no âmbito nacional.
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TOTAL 100

Leia-se:

ALÍNEA TÍTULO
VALOR DA

TITULAÇÃO
C) Certificado  ou  declaração  de  conclusão  de  curso  de  pós-

graduação “lato sensu” em nível de Especialização /  MBA, na
área da profissão a que concorre, com carga horária mínima de
360 horas e corpo docente formado por, no mínimo, 30% (trinta
por  cento)  de  mestres  ou  doutores,  com  10  (dez)  pontos  por
certificado, até o limite de 02 (dois) certificados. 
O  certificado/declaração  deve  ser  emitido  por  instituição  de
ensino  oficialmente  reconhecida  pelo  MEC  ou  outras
especialmente credenciadas pelo MEC para a oferta do referido
curso, acompanhado do histórico escolar, contendo, dentre outros
dados, o elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o
curso, com sua respectiva titulação. 
O curso deve ter credenciamento/reconhecimento acadêmico ou

20



profissional  nos  sistemas  oficiais  de  ensino  ou  Conselhos
representativos das especialidades no âmbito nacional.

TOTAL 100

São Paulo, SP, 11 de agosto de 2020.
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