
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL

CONVOCAÇÃO DE MÉDICOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO

         O Comandante do 9º Distrito Naval, em cumprimento a Lei nº 5.292/1967 (dispõe sobre a

prestação do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e

pelos Médicos, Farmacêu-cos, Den-stas e Veterinários ), convoca os médicos abaixo relacionados

para a concentração e incorporação ao  Serviço Militar Obrigatório (Turma II/2021),  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: 

GABRIEL CUNHA GAMA;
HERMESON SARAIVA DA FONSECA;
IRLAN ARIEL DAMASCENO SILVA;
LUCAS CARNEIRO DOS SANTOS;
LUCAS JESUS BARBOSA IKEDA;
MARCO ANTONIO MORETTI ANDRADE;
THALES FERREIRA DE SOUZA MACIEL; e
WELLINGTON KILMER LOPES SOARES.

 ORIENTAÇÕES PRELIMINARES PARA O PERÍODO DE ADAPTAÇÃO:

a) TRAJE PARA APRESENTAÇÃO:

Sapato, calça com cinto, camisa com gola. O candidato deve se apresentar com a barba e bigode

raspados e com o cabelo cortado. 

b) TRAJE DURANTE O CURSO:

Serão providenciados os uniformes, mas até o recebimento deverão ser u-lizados 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 .

c) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Apresentar original e cópia dos documentos abaixo:

- Cer-dão de Nascimento ou Casamento;

- Título de Eleitor e comprovante de votação na úl-ma eleição ou correspondente jus-ficação;
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- Diploma do Curso de Graduação ou Cer-dão/Declaração de conclusão do curso contendo,

entre outros dados, a data de término do curso e da colação de grau;

- Documento Oficial de Iden-ficação com fotografia;

- PIS/PASEP;

- Comprovante de residência emi-do nos úl-mos 3 meses; 

- Tipagem sanguínea (com assinatura do profissional responsável);

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

(DiReria e Tétano), Coronavírus e Febre Amarela; 

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

- Trazer o Número de Iden-ficação 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

- Informa-vo de dados bancários: banco/agência, conta-corrente individual (apresentando

cabeçalho do extrato bancário). 

d) COMPROVANTE DE SITUAÇÃO MILITAR:

Cer-ficado  de  situação  militar  (Cer-ficado  de  Alistamento,  Cer-ficado  Militar,  CDI,  Carta

Patente, etc).

Caso o candidato tenha servido em outra Força Armada, deverá trazer cópia auten-cada do

bole-m que publicou a sua incorporação e desligamento.

e) MATERIAL NECESSÁRIO:

A experiência dos anos anteriores tem indicado a necessidade de trazer consigo os materiais

abaixo relacionados, em quan-dade suficiente para 5 dias:

- material de higiene pessoal;

- máscaras  brancas;

- álcool em gel;

- cinco cabides;

- 01 recipiente -po “squeeze”, na cor branca, preto ou cinza, iden-ficado; 

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

-  dois calções azuis  para a prá-ca de educação Tsica;

- uma touca para natação na cor preta(opcional);
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- é permi-do uso de óculos de natação para os que desejarem;

-   um calção de natação (sunga) preto, sem decotes ;

- camisetas 100% algodão brancas sem mangas, em tecido de meia-malha lisa, de corte reto,

para a prá-ca de educação Tsica; 

- meias brancas para a prá-ca de educação Tsica, cano longo;

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

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

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

- repelente para o corpo;

-  um disposi-vo para armazenamento de informações digitais -po pendrive;

- 02 toalhas brancas iden-ficadas;

- 1 (um) cadeado médio;

-  01  par  de  tênis  brancos  ou  predominantemente  brancos,  apropriados  para  a  prá-ca  de

corrida; 

- meias brancas de algodão;

- sandália (-po "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.);

- calção azul para prá-ca de educação Tsica (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 prá-cas 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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