
                                                                                                                
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL
DIVISÃO DE CONCURSOS

NOTA INFORMATIVA Nº 04/2022
Publicado em 14/09/2022

Concurso Público de Admissão ao Curso De Formação de Sargentos Músicos do Corpo De Fuzileiros
Navais em 2023

Entrega do Questionário Biográfico Simplificado (QBS)

I – Eventos Complementares na Cidade de São Paulo 
Os Candidatos convocados, que realizaram as provas na Cidade de São Paulo, deverão cumprir o evento com-
plementar abaixo relacionado da seguinte forma:

Entrega do Questionário Biográfico Simplificado (QBS)
Os candidatos deverão comparecer no Comando do 8° Distrito Naval – Rua Estado de Israel 776 – Vila Clementi-
no São Paulo, portando comprovante de inscrição e documento oficial de identificação:

DIA - 15/09/2022 – 09:00 às 11:30 e 13:15 às 15:30
DIA - 16/09/2022 - 09:00 às 11:30 e 13:15 às 15:30



Atentar para o item 8 do Edital referente à VERIFICAÇÃO DE DADOS BIOGRÁFICOS (VDB) (eliminatória):

Os candidatos, no ato do preenchimento e entrega do QBS, assinarão a Declaração de Bons Antecedentes, de
acordo com o modelo do anexo J e farão a entrega dos seguintes documentos:

a) Certidão de Antecedentes da Justiça Militar (www.stm.jus.br);
b) Certidão da Justiça Federal (site da Justiça Federal da região que reside o candidato);
c) Certidão da Justiça Estadual (site do Tribunal de Justiça do Estado a que pertence o candidato). No caso dos
candidatos do Rio de Janeiro que possuem carteira de identidade emitida pelo DETRAN ou Instituto Félix Pa-
checo (IFP), deverão acessar o link (http://atestadodic.detran.rj.gov.br/) e imprimir a referida Certidão. Os que
não possuírem carteira de identidade emitidas pelos órgãos acima especificados, deverão providenciar Certi-
dão junto à Central de Certidões, localizada na Av. Almirante Barroso, no 90, 2o andar, Centro, Rio de Janeiro -
RJ; e
d) Declaração de Bons Antecedentes Militares, se militar das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Cor-
pos de Bombeiros Militares, no serviço ativo, conforme modelo constante no anexo K.

O candidato menor de 18 anos, impossibilitado de imprimir as certidões e certificados constantes das alíneas
a, b e c, acima, deverá também preencher e entregar, no ato da entrega do QBS, uma declaração constante do
anexo L.

http://atestadodic.detran.rj.gov.br/

