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MARINHA DO BRASIL 
 

 
(NOME DA OREL) 

ATA DE PROVA 
 

PROCESSO DE APLICAÇÃO DE PROVAS: CONCURSO AO C-EMOS 2023 
 
PROVAS DE: 

DATA:___/___/2022 

1. PESSOAL ENVOLVIDO (Posto e nome de guerra) 

Comissão de Fiscalização 

Oficial Fiscal: __________________________________________________________________ 

Ajudante de Fiscal:______________________________________________________________ 

 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO DA PROVA 

a) nome da OM / Instituição: ______________________________________________________ 

b) endereço: ___________________________________________________________________ 

c) o local de aplicação foi inspecionado pelo Fiscal em: ___/___/____. 

d) capacidade das salas em número de candidatos: _____________________________________ 

e) as instalações foram adequadas para a realização da prova?____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. MATERIAL 

Recebimento para aplicação da prova: 

a) data/ hora da mensagem que acusou o recebimento do material: ________________________ 

b) condições do volume recebido (aspecto da embalagem): _____________________________ 

c) local da guarda do Material: ____________________________________________________ 

Posto/ nome do responsável pelo transporte do material para o local de aplicação: ____________ 

____________________________________________________________________________ 

Conferência do material, no momento da abertura dos volumes para a aplicação da prova: 

a) as quantidades contidas nas fichas-recibo conferem com o material efetivamente recebido? 

___________ 

b) em caso de discrepância, quais as dificuldades encontradas e as providências tomadas para    
saná-las? ________________________________________________________________________ 
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Despacho do material resultante da aplicação: 

a) foram cumpridas as instruções sobre empacotamento? __________(caso negativo justifique) 

_____________________________________________________________________________ 

b) método de encaminhamento (SEDEX/ CPM/ outros): 

4. OCORRÊNCIAS DURANTE A APLICAÇÃO 

Conferência da Listagem: 

a) total de candidatos inscritos: ___________________________________________________ 

b) total de candidatos presentes: ___________________________________________________ 

c) total de candidatos ausentes: ___________________________________________________ 

d) nomes dos OC ausentes: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Reprodução de provas (utilização da coletânea): 

a) Qual(is) a(s) prova(s)? _________________________________________________________ 

b) Quantidade de Reproduções: ____________________________________________________ 

Houve atendimento médico?______________________________________________________ 

(Discriminar):__________________________________________________________________ 

Irregularidades observadas: _______________________________________________________ 

Candidatos retirados de sala por uso de material não autorizado ou de quaisquer outros meios 

ilícitos: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. DEVOLUÇÃO DE PROVAS PELOS CANDIDATOS: 

Quantidade entregue com até 50% do tempo alocado: __________________________________ 

Quantidade entregue com 51% a 75% do tempo alocado: 

___________________________________ 

Quantidade entregue com 76% a 100% do tempo alocado: ______________________________ 
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6. SUGESTÕES E/ OU COMENTÁRIOS PERTINENTES: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

FISCAL: ______________________ 

ASSINATURA 

_____________________________________________________________________________ 

POSTO-NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA 

 
LUIZ FERNANDO FERREIRA SIGNORELLI 

Capitão de Mar e Guerra (RM1) 
Presidente da Banca Examinadora 

ASSINADO DIGITALMENTE 
 


