
MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ

SEÇÃO DE CONCURSOS

Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval(CPACN/2022) 

CPACN/2022 - EAMCE
CONVOCAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS(VD)

Os  candidatos  deverão  entregar  na  Escola  de  Aprendizes-
Marinheiros do Ceará (EAMCE) -  Avenida Filomeno Gomes, 30   -
Jacarecanga  –  Fortaleza-CE,  nos  dias  e  horários  agendados,
conforme programação abaixo, cópia autenticada ou simples, esta
acompanhada dos documentos originais constantes do subitem 12.1 do
Edital, conforme programação abaixo. 

As cópias deverão ser entregues encadernadas, com as páginas
numeradas  (Ex.:  01/20,  02/20,  03/20...)  e  rubricadas  pelo
candidato,  além  de  uma  relação  de  todos  os  documentos
apresentados,  sendo  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  a
entrega correta  ou não. Os documentos originais têm a finalidade
de  comprovar  a  validade  da  cópia  simples  apresentada.  Caso  os
documentos  apresentados  não  sejam  cópias  autenticadas  ou
acompanhados dos respectivos documentos originais para o devido
cotejo, estes não serão recebidos. Todo documento original será
restituído imediatamente ao candidato. Ressalta-se que, de acordo
com  o  subitem  12.2 do  Edital,  a  não  apresentação  de  qualquer
documento  exigido,  bem  como  qualquer  rasura  ou  outra
irregularidade  constatada  nos  documentos  entregues,  implicará
eliminação do candidato do presente CP.

RESPONSÁVEL:
- SEÇÃO DE CONCURSOS: 1º Ten (RM2-T) MAGNALYNE

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (VD)
Data: 26/10

HORÁRIO
09:30

Nº INSCRIÇÃO

606263-2 / 608750-6 / 608776-8 / 608905-0 / 612231-6 / 612234-0 / 
612239-1 / 612331-9 / 612348-2 / 612360-0 / 612373-0 / 612995-6 /

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (VD)
Data: 26/10

HORÁRIO
13:30

Nº INSCRIÇÃO

612999-9 / 613007-6 / 613023-6 / 613897-5 / 613908-9 / 613936-1 /
613949-2 / 614758-0 / 614873-5 / 614909-2 / 614977-0 / 615001-8 /



VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (VD)
Data: 28/10

HORÁRIO
09:30

Nº INSCRIÇÃO

615026-1 / 615028-8 / 615089-4 / 615092-3 / 615321-9 / 615325-1 /
615331-5 / 615642-8 / 615653-2 / 615686-6 / 616027-5 / 616123-5 /


