
MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ

SEÇÃO DE CONCURSOS

Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros
(CPAEAM/2021), em 2 de setembro de 2021.

I  -  Publica-se  o  cronograma  de  realização  do  Evento  Complementar  (EVC)  Verificação  de
Documentos (VD) para os candidatos aprovados nas provas escritas,  que realizaram as provas na
cidade de Fortaleza (OREL EAMCE).

Os candidatos da OREL Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE) deverão entregar
na Seção de Concursos, situada na Av. Filomeno Gomes, nº 30, bairro Jacarecanga, Fortaleza-CE,
cópia autenticada ou simples, esta acompanhada dos documentos originais constantes do subitem 13.1
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.  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 13.2.1 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 Concurso Público.

Conforme  divulgado  no  Comunicado  nº  008,  os  candidatos  deverão  utilizar
OBRIGATORIAMENTE máscara de proteção, e além disso, levar sua garrafa com água e máscara
sobressalente.

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL – VD         DATA: 09/09/2021 (QUINTA-FEIRA)

HORÁRIO: 09h00 HORÁRIO: 14h00

100025-6 101475-4

100749-0 101590-9

100901-5 102645-6

100911-1 102934-0

101265-2 104008-0

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL – VD         DATA: 10/09/2021 (SEXTA-FEIRA)

HORÁRIO: 09h00 HORÁRIO: 14h00

104341-6 106222-0

105198-5 107499-2

105621-7 107554-9

105836-0 110023-0

106102-4 111734-0



VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL – VD         DATA: 15/09/2021 (QUARTA-FEIRA)

HORÁRIO: 09h00 HORÁRIO: 14h00

112273-9 114728-2

112933-2 117046-6

112995-7 118046-1

113969-6 118062-1

114246-5


