
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº2/2021

PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE MEDICINA, PARA APRES-
TAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (SMV) COMO OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA MARINHA DO
BRASIL EM 2021.

NOTA INFORMATIVA Nº 10

COMUNICADO AOS CANDIDATOS

Em aditamento ao Aviso de Convocação nº 02/2021, divulgado em 18 de janeiro de 2021,
o  Comandante  do  9º  Distrito  Naval,  nos  termos  do  subitem  15.2  do  referido  Aviso,  divulga  o
voluntário aprovado em todas as etapas, relacionado com a nota final, obtida pela soma da pontuação
da Prova Objetiva (PO) e da Prova de Títulos (PT), convocado como titular dentro do número de vaga
prevista.

Voluntário  classificado  aprovado  em  todas  as  etapas,  de  acordo  com  a  soma  das
pontuações obtidas nas PO e PT:

Área: Com9ºDN - Manaus / AM
Especialidade: MEDICINA – Radiologia Médica – 01 VAGA

TITULAR
Nº de Inscrição: Nome PO PT RF
105032-5 FELIPE PEREIRA DE LOREDO 64 0 64

RESERVA
NÃO HOUVE.

Legenda: PO - Prova Objetiva, PT - Prova de Títulos e RF - Resultado Final 

A concentração para a incorporação dos voluntários titulares, nos termos do subitem 16.3,
alterado pelo cronograma de eventos (Apêndice I)  publicado no dia 12 de maio do corrente ano,
ocorrerá no  dia 09 de agosto de 2021(segunda-feira),  às 7 horas, no  1º Batalhão de Operações
Ribeirinhas. Endereço: BR 319, Km 4,5 - Distrito Industrial - Manaus-AM.

ORIENTAÇÕES PRELIMINARES PARA O PERÍODO DE ADAPTAÇÃO:
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Continuação da Nota Informativa nº 10 do AC nº 02/2021 – PS-SMV-OF, (Medicina) do Com9º DN.
a) TRAJE PARA APRESENTAÇÃO:

Homens - sapato,  calça com cinto,  camisa com gola.  O candidato deve se apresentar com a
barba e bigode raspados e com o cabelo cortado. 

Mulheres -  sapato,  calça, blusa com manga. Evitar o uso de mini saia, camiseta com alças, mini
blusas e vestidos curtos.

b) TRAJE DURANTE O CURSO:

Serão providenciados os uniformes,  mas até o recebimento deverão ser  utilizados os seguintes
trajes: 

* camiseta branca com manga, calça jeans azul tradicional (não desbotada, não rasgada, cintura
média/alta, sem “strech”) com cinto preto, tênis predominante branco e para as mulheres rede de
cabelo.

c) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Apresentar original e cópia dos documentos abaixo:

- Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição ou correspondente justificação;

- Diploma do Curso de Graduação na profissão para qual se inscreveu, oficialmente reconhecido e
devidamente registrado, ou Certidão/Declaração de conclusão do curso contendo, entre outros
dados, a data de término do curso e da colação de grau;

- Registro profissional expedido pelo órgão fiscalizador da profissão (CRM);

- Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

- Documento Oficial de Identificação com fotografia;

- PIS/PASEP;

- Comprovante de residência emitido nos últimos 3 meses; 

- Tipagem sanguínea (com assinatura do profissional responsável);

- Comprovante de Vacinação: Tríplice viral (Sarampo, Rubéola e Coqueluche);  Dupla bacteriana
(Difteria e Tétano) e Febre Amarela; 

- 3 (três) fotos 3x4 (coloridas), com fundo branco (cabelo cortado e barba feita);  

- Trazer o Número de Identificação Pessoal (NIP), para aqueles ex-militares ou dependentes de
militares da MB, caso possua;

- CRLV de veículo em nome do candidato (fim confecção de cartão de estacionamento),  e cópia da
carteira de habilitação. - caso o documento do carro não seja no nome do candidato, faremos uma
declaração; e

- Informativo de dados bancários: banco/agência, conta-corrente individual (apresentando
cabeçalho do extrato bancário). 

d) COMPROVANTE DE SITUAÇÃO MILITAR:

Certificado de situação militar (Certificado de Alistamento, Certificado Militar, CDI, Carta Patente,
etc).

Caso  o  candidato  tenha  servido  em outra  Força  Armada,  deverá  trazer  cópia  autenticada  do
boletim que publicou a sua incorporação e desligamento.
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Continuação da Nota Informativa nº 10 do AC nº 02/2021 – PS-SMV-OF, (Medicina) do Com9º DN.

e) MATERIAL NECESSÁRIO:
A experiência dos  anos anteriores  tem indicado a necessidade de trazer consigo os materiais
abaixo relacionados, em quantidade suficiente para 5 dias:

- material de higiene pessoal;

- máscaras  brancas;

- álcool em gel;

- cinco cabides;

- 01 recipiente tipo “squeeze”, na cor branca, preto ou cinza, identificado; 

- camisetas brancas de meia-manga lisa de corte reto, gola olímpica;

-  quatro tops esportivos, azul-marinho ou pretos, para a prática de educação física (somente para
o sexo feminino);

- duas bermudas femininas azul-marinho (para as mulheres) e dois calções azuis (para os homens)
para a prática de educação física;

- uma touca para natação na cor preta;

- é permitido uso de óculos de natação para os que desejarem;

-  um maiô preto forrado (frente e costas), sem decotes acentuados, com elástico embutido nos
pespontos das cavas e pernas (somente para o sexo feminino);

- um calção de natação (sunga) preto, sem decotes (somente para o sexo masculino);

- camisetas 100% algodão brancas sem mangas (sexo masculino), em tecido de meia-malha lisa, de
corte reto, para a prática de educação física; 

- meias brancas para a prática de educação física, cano longo;

- calças jeans azul-marinho (não desbotada, não rasgada, cintura média/alta, sem “strech”)(ambos
sexos);

- um cinto preto, preferencialmente, de couro ou similar;

- jogo de costura de emergência (linhas, agulhas, tesoura etc.);

- repelente para o corpo;

- materiais para confecção de penteado feminino tipo coque (elástico preto, grampos, fivelas, gel
fixador e redes para cabelo, na cor do cabelo) (somente para o sexo feminino);

- um dispositivo para armazenamento de informações digitais tipo pendrive;

- 02 toalhas brancas identificadas;

- 1 (um) cadeado médio;

- 01 par de tênis brancos ou predominantemente brancos, apropriados para a prática de corrida; 

- meias brancas de algodão;

- sandália (tipo "Havaianas") preta;

- protetor solar;

- material para apontamento (caneta, bloco de anotações, caderno, lápis e borracha, etc.);

- caneta para tecidos (marcação de uniformes, roupas, toalhas e etc.);
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Continuação da Nota Informativa nº 10 do AC nº 02/2021 – PS-SMV-OF, (Medicina) do Com9º DN.
- calção azul para prática de educação física (tecido 100% poliamida); e

- Não é necessário trazer roupa de cama. 

f) OBSERVAÇÕES: 

-  O  traje  civil  a  ser  usado  por  ocasião  da  licença  e  do  regresso  deverá  seguir  os  padrões
discriminados na alínea a; e

- A Marinha do Brasil é organizada com base na Hierarquia e Disciplina (Art. 142 da CF). O ingresso
na  vida  militar  traz  consigo  a  necessidade  de  enquadramento  dos  candidatos  nos  padrões  de
comportamento  dos  integrantes  das  Forças  Armadas.  Será  imprescindível  a  observância  dos
procedimentos, posturas e práticas que serão ensinados durante o Período de Adaptação.

Manaus-AM, 04 de agosto de 2021.

ANTONIO DE JESUS BARBOSA
Capitão de Mar e Guerra (RM1-S)

Encarregado do Serviço de Recrutamento Distrital
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