
Apêndice II ao anexo, da Port nº 60/2021, da EGN. 
MARINHA DO BRASIL 

ESCOLA DE GUERRA NAVAL 
TERMO DE COMPROMISSO 

Como __________________(*) da Banca Examinadora do Concurso de Seleção C-EMOS 2023, 
pertencente à (ao) _________________________. 
                                        (SETOR DA EGN/OREL/OM) 
 

DECLARO 
 
a) não possuir parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, companheiros, cunhados, 
padrastro ou madrasta, enteado e/ou amigo próximo candidato no Concurso de Seleção (CS) ao 
C-EMOS em pauta; 
b) não existir qualquer vínculo, nos dois últimos anos, com entidade/instituição que mantenha 
curso/estágio preparatório para o referido CS; 
c) não existir qualquer relação de dependência por meio de negócios, de dívidas pessoais ou por 
razões de natureza pessoal ou afetiva com qualquer candidato inscrito; 
d) estar ciente de que, caso componha banca elaboradora de prova escrita, as questões por mim 
elaboradas deverão ser inéditas; e 
e) estar ciente das Instruções Reguladoras estabelecidas pela EGN e da proibição quanto à 
veiculação de quaisquer comentários e análises a respeito das questões de prova e de seus 
resultados com candidatos ou pessoas estranhas à equipe técnico-pedagógica da EGN. 
Dessa forma, assumo o compromisso de manter rigoroso sigilo sobre os assuntos de que vier a 
tomar conhecimento em decorrência das funções para as quais fui designado(a); cumprir 
integralmente as Instruções Reguladoras estabelecidas para a condução do CS e participar ao 
Presidente da Banca Examinadora, CMG (RM1) Luiz Fernando Ferreira SIGNORELLI, 
tempestivamente, caso ocorram novos fatos relacionados com as alíneas anteriores. 
 
Nome em letra de 
forma:___________________________________________________________ 
(Sublinhar o nome de guerra) 
 
Posto/Graduação/Função: 
NIP/: ___________________________ 
OM: ___________________________ 
Tel. (OM/Instituição): Tel. Residencial/Celular: _(___)________________(___)______________ 
Local e data: _________________-_____, _____ de _______________ de 2022. 
Assinatura:____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

LUIZ FERNANDO FERREIRA SIGNORELLI 
Capitão de Mar e Guerra (RM1) 

Presidente da Banca Examinadora 
ASSINADO DIGITALMENTE 

(*) 
Presidente; 
Ajudante do 
Presidente; 
Elaborador de prova; 
Analista de Conteúdo; 
Formatador de prova; 
Analista Pedagógico; 
Revisor Ortográfico; e 
Fiscal de prova/Outros. 


