
MARINHA DO BRASIL 
ESCOLA DE SAÚDE DA MARINHA

CARTA DE SERVIÇOS
AO USUÁRIO



APRESENTAÇÃO

A  Escola  de  Saúde  da  Marinha  (ESM)  tem  buscado  aprimorar,  em  sintonia  com  o

preconizado  pelo  Programa  Netuno,  os  processos  administrativos  e,  consequentemente,

proporcionar ao seu público-alvo melhoria contínua dos serviços oferecidos.

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017,

revogando o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, e tem por objetivo, informar aos usuários

dos  serviços  prestados  pelo  órgão  ou  entidade,  as  formas  de  acesso  a  esses  serviços  e  os

compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público.

A ESM apresenta a primeira edição da sua Carta de Serviços ao Usuário, uma vez que sua

emancipação tem data recente, e anteriormente suas informações eram vinculadas ao Hospital

Naval Marcílio Dias. Considera-se tal instrumento como uma oportunidade valiosa para auxiliar a

Direção na busca contínua da excelência, no aperfeiçoamento dos seus processos e na divulgação

transparente dos serviços oferecidos.

Espera-se que os leitores encontrem nesta Carta, informações úteis, claras e precisas que

atendam  às  suas  expectativas,  e  que  funcione  como  instrumento  de  aproximação  entre  a

instituição e o usuário fortalecendo os elos entre estes. 

HISTÓRICO

A ESM, com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, foi criada pela Portaria nº 183/MB, de 22

de junho de 2018. A Mostra de Ativação da ESM ocorreu em 21 de novembro de 2018, tendo como

propósito contribuir para a eficácia do Sistema de Saúde da Marinha (SSM) e seu desenvolvimento

institucional,  no  tocante à condução das  atividades de capacitação e  formação de pessoal  de

saúde.

Anteriormente, em 1979, a ESM funcionou como Organização Militar (OM) independente e

subordinada diretamente ao Centro Médico Naval Marcílio Dias (CMNMD), instalada na estrutura

física que abrigava a área administrativa do extinto Instituto Naval de Biologia (INB), tendo sido

integrada ao Sistema de Ensino Naval (SEN) através do Decreto nº 83.161, de 12 de fevereiro de

1979.
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No ano de 1981, foi aprovado o pedido de credenciamento do Programa de Residência

Médica (PRM) para o HNMD, inicialmente com 16 cursos em áreas de especialidades médicas

clínicas e cirúrgicas (Parecer nº 98/1981 da Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM).

Em 1985, a Escola de Saúde recebeu da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro

(SEEDUC) seu credenciamento e autorização de funcionamento, equiparando a formação oferecida

aos seus alunos às normas de legislação educacional civil (Parecer nº 290/1985 da SEEDUC).

Em 1988, o CMNMD foi  extinto, tendo suas atividades integralmente incorporadas pelo

novo HNMD, englobando a Escola de Saúde (Decreto nº 95.869/1988).

Em  2004,  os  cursos  de  Enfermagem  da  Escola  de  Saúde  foram  cadastrados  juntos  ao

Ministério da Educação (MEC) por meio do Cadastro Nacional de Cursos e Educação Profissional

Técnica de Nível Médio (CNCT).

Até 20 de novembro de 2018, a estrutura física da Escola de Saúde abrigou a Vice Diretoria

de Ensino do HNMD, cumprindo a tarefa relacionada às atividades de Ensino previstas na missão

daquele Hospital Naval.

Hoje, a ESM é apoiada e subordinada ao HNMD, e atua nas áreas de Ensino e Pesquisa em

Saúde.  Localizada na  cidade  do Rio de  Janeiro,  a  ESM funciona como Órgão de formação de

pessoal de níveis médio e superior, bem como de execução de cursos de extensão, expeditos e

especiais na área da saúde.

MISSÃO

A ESM tem como propósito contribuir para a eficácia do Sistema de Saúde da Marinha

(SSM) e seu desenvolvimento institucional, no tocante à condução das atividades de capacitação e

formação de pessoal de saúde.

Para a consecução do seu propósito cabe à ESM as seguintes tarefas:

I  -  Ministrar  Curso  Técnico  em Enfermagem para  Praças  da  MB e  de outras  Forças  de

Nações Amigas;

II  -  Promover  gerência  e  gestão  de  cursos  de  Residência,  Aperfeiçoamento  e  de

Especialização, em nível de pós-graduação, e de outras modalidades, para Civis, Oficiais da MB e

de outras Forças; e
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III  -  Gerenciar  e ministrar  Cursos Especiais,  Expeditos e Extraordinários,  presenciais  e  à

distância, voltados à saúde.

A atribuição de cursos à ESM será feita por atos específicos, de acordo com a legislação

vigente.

Em situação de mobilização, conflito, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal

e em regimes especiais, cabem à ESM as tarefas que lhe forem atribuídas pelas Normas e Diretrizes

referentes à Mobilização Marítima e as emanadas pela Diretoria de Saúde da Marinha (DSM).

VISÃO DE FUTURO

Ser  reconhecida,  em  âmbito  nacional,  como  Instituição  de  Ensino  de  excelência  na

formação e capacitação de militares e civis na área da saúde, até 31 de dezembro de 2024.

VALORES

 Disciplina e Hierarquia;

 Ética;

 Humanização;

 Excelência;

 Competência técnica;

 Comprometimento;

 Resolutividade;

 Sustentabilidade;

 Desenvolvimento científico;

 Valorização da vida;

 Qualificação técnico-profissional; e

 Aprimoramento  contínuo,  buscando  sempre  a  inovação  para  melhoria  dos
processos de educação.

LEMA 
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Aqui se aprende a valorizar a vida.

INFORMAÇÕES GERAIS

• Horário de funcionamento

As atividades da ESM ocorrem de segunda a quinta-feira, de 08h às 12h e de 13h às 15h,

além de sexta-feira de 08h às 12h. 

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Para o acesso pelo portão de entrada será necessário apresentar documento de identidade

oficial válido expedido pela MB (de acordo com a DGPM-401). Em caso de fotocópia, esta deverá

estar autenticada. Por se tratar de uma OM, e de acordo com as normas da Marinha do Brasil, é

proibido  o  ingresso  de  usuários  e/ou  acompanhantes  trajando  camisetas  sem  mangas

(masculinas),  chinelos(salvo em caso justificado por alguma limitação física),  bonés,  bermudas,

shorts, roupas decotadas em excesso ou transparentes, vestuário excessivamente curto ou que

exponha a região abdominal. 

COMPROMISSOS E PADRÕES DE QUALIDADE

A ESM tem o compromisso  de capacitar  e  valorizar  os  Recursos  Humanos,  propiciar  o

desenvolvimento de técnicas de ensino e aprimorar os processos gerenciais, buscando:

- Prover atendimento de alta qualidade com ética e respeito, buscando sempre elevar o  

nível de satisfação dos seus usuários;

- Adotar todas as medidas cabíveis para cumprir os prazos estabelecidos;

- Garantir acesso facilitado às informações e procedimentos, em prol da transparência dos

serviços prestados;

-  Manter  nos  setores  as  condições  de conforto,  os  padrões  de limpeza e  as  condições

sanitárias determinadas pelos órgãos competentes; e
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Os  militares  e  funcionários  civis  da  ESM se  comprometem  a  prestar  um  atendimento

profissional,  pautado  na  ética  e  no  respeito  à  dignidade,  com  cordialidade  e  atenção

individualizada. Será facilitado ao usuário o acesso às informações atinentes ao funcionamento e

disposição dos setores da ESM, no sentido de agilizar a prestação dos serviços pela Escola. 

CURSOS OFERECIDOS

C  oordenação de Ensino à Distância  

Responsável pelo planejamento, desenvolvimento e controle de Cursos e Adestramentos

nas modalidades educacionais a distância ou semipresencial sob a sua responsabilidade, e pelo

assessoramento aos demais setores que ministram cursos e disciplinas a distância.

Contato: CF (T) Inara

2599-5571 / inara.passos@marinha.mil.br

Horário de atendimento ao público externo:  de 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 15:00h,

além de sexta-feira de 08:00h às 12:00h.

Cursos Coordenados pelo EAD

NOME SIGLA OBJETIVOS
PÚBLICO
ALVO

CARGA
HORÁRIA

MODALIDADE NÍVEL

Curso Expedito em
Suporte Básico de Vida

para Praças
C-Exp-SBV-Pr

Suplementar a capacitação técnico
profissional dos Praças Enfermeiros e

Civis Assemelhados para o exercício de
práticas de Suporte Básico de Vida
(SBV), para que sejam capazes de

reconhecer sinais e sintomas e atuar em
situações de urgência e emergência,

visando o aumento das possibilidades
de sobrevida de uma ou mais vítimas.

Praças
Enfermeiros

(EF)
72H Semipresencial Médio

Curso Expedito em
Segurança do Paciente,

na modalidade a
distância

C-Exp-SP-EAD

Suplementar a capacitação técnica de
profissionais da área da saúde de todos

os níveis, para prevenir e reduzir
acidentes no ambiente hospitalar de alta
e média complexidade, aos usuários do
Sistema de Saúde da Marinha (SSM).

Militares/civis
da área de

Saúde da MB
26H EAD

Todos os
níveis

Curso Expedito em
Segurança do

Trabalhador no
Ambiente Hospitalar,

na modalidade a
distância

C-Exp-ST-EAD

Suplementar a capacitação técnico-
profissional de Militares e Servidores

Civis da área da saúde de todos os
níveis, para prevenir os riscos

ocupacionais e acidentes no ambiente
hospitalar.

Militares/civis
da área de saúde

da MB
26H EAD

Todos os
níveis
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Divisão de Ensino Complementar

Responsável por executar e dar apoio administrativo aos Cursos Especiais e Expeditos de

Oficiais  e  Praças,  além  de  controlar  e  supervisionar  administrativamente  os  estágios  não

remunerados (curriculares) na área de saúde para alunos de cursos de formação originários de

outras Instituições de Ensino.

Contato: CT (RM2-T) Cristiane Machado

2599-5576 / cristiane.machado@marinha.mil.br

Horário de atendimento ao público externo: Terças e quintas-feiras -de 08:30h às 11:00h e

de 13:00h às 14:00h.

Cursos Coordenados pela Divisão de Ensino Complementar 

NOME SIGLA OBJETIVOS
PÚBLICO
ALVO

CARGA
HORÁRIA

MODALIDADE NÍVEL

Curso Especial de
Medicina da Aviação

CESMAVO
Preparar os Oficiais Médicos do Corpo de

Saúde da Marinha (CSM) para exercer
funções específicas na Aviação Naval

Oficiais
Médicos do

CSM
1225H Presencial Superior

Curso Especial de
Odontogeriatria para

oficias

C-Esp-
ODOGER-OF

Habilitar oficiais cirurgiões-dentistas do
CSM para a assistência especializada à

saúde bucal de pessoas idosas em equipes
interdisciplinares, no âmbito do SSM

Oficiais
cirurgiões-
dentistas do

CSM

936 H Presencial Superior

Curso Especial de
Terapia da Dor

C-Esp-TD

Habilitar Oficiais Médicos da especialidade
de Anestesiologia para realização de

procedimento e diagnóstico em pacientes
portadores de dor aguda e crônica

Oficiais
Médicos da

especialidade de
Anestesiologia 

1.680H Presencial Superior

Curso Especial de
Saúde do Idoso

C-Esp-S-IDOSO

Habilitar Praças técnicos de Enfermagem a
prestarem cuidados a pessoas idosas,

fundamentados nos conhecimentos técnicos,
éticos, científicos, políticos e educacionais,

de modo a permitir o exercício de suas
funções com eficácia e eficiência no SSM

Praças
especializadas

em Enfermagem
360H Presencial e EAD Médio

Curso Especial de
Enfermagem em Saúde

Mental para Praças

C-ESP-EnfSM-
PR

Preparar Praças especializadas em
Enfermagem para o desempenho de ações na

detecção precoce de transtornos
psiquiátricos, para atuação em área

operativa.

Praças
especializadas

em Enfermagem
696H Presencial Médio

Curso Especial de
Banco de Sangue para

Praças
CESBANC

Qualificar Sargentos Enfermeiros
Aperfeiçoados do Curso de Aperfeiçoamento
(CAP) ou do Corpo de Praças de Fuzileiros
Navais (CPFN) para o exercício de técnicas

próprias de Banco de Sangue, tais como:
administração, triagem de doadores, coleta,

fracionamento, sorologia, imuno-
hematologia e transfusão de componentes

sanguíneos.

Sargentos
Enfermeiros

Aperfeiçoados
do CAP ou

CPFN

560H Presencial Médio

Curso Especial de
Radioterapia para

Praças 

C-ESP-
RADIOTER-PR

Preparar sargentos enfermeiros do CAP ou
CPFN para o exercício de atividades

relacionadas com a radioterapia, sob a
supervisão direta de um médico

radioterapeuta.

Sargentos
Enfermeiros

Aperfeiçoados
do CAP ou

CPFN

840H Presencial Médio
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Curso Especial de
Farmácia Hospitalar

para Praças
C-ESP-FaHo-PR

Preparar Praças EF aperfeiçoados, do CAP
ou do CPFN, para o exercício das funções

relacionadas ao trabalho em Farmácia
Hospitalar, sob supervisão direta de um

farmacêutico.

Praças EF
aperfeiçoados,
do CAP ou do

CPFN

560H Presencial Médio

Curso Especial de
Medicina Nuclear para

Praças

C-Esp-
MEDNUR-PR

Qualificar Sargentos Enfermeiros
Aperfeiçoados do CAP ou CPFN para o
exercício de atividades relacionadas com

Medicina Nuclear, sob supervisão direta de
Médico da Especialidade.

Sargentos
Enfermeiros

Aperfeiçoados
do CAP ou

CPFN

840H Presencial Médio

Curso Expedito de
Gestão em Saúde para

Diretores e Vice-
Diretores de

Organização Médico-
Hospitalar

C-Exp-
GestSaude-Dir-

OMH

Suplementar a capacitação técnico-
profissional dos futuros Diretores e Vice-

Diretores de Organização Médico-Hospitalar
para gestão logística e específica do Sistema
de Saúde da Marinha, de modo a permitir o

cumprimento da missão com eficácia e
eficiência.

Futuros
Diretores e

Vice-Diretores
de OMH

35H Presencial Superior

Curso Expedito de
Medicina de Superfície

C-Exp-MedSup

Suplementar a capacitação técnico-
profissional dos Oficiais do Quadro de
Médicos do CSM, Oficiais RM2 dos
Quadros de Médicos, de Cirurgiões

Dentistas e de Apoio à Saúde e Praças RF-
RM2 para o desempenho de funções nos

Meios de Superfície da Esquadra, da
Diretoria de Hidrografia e Navegação e dos
Grupamentos Navais Distritais, mediante o

conhecimento das atividades inerentes à
rotina de bordo e das técnicas pré-

hospitalares de saúde do suporte avançado
de vida.

Oficiais
Médicos do

CSM, Oficias
RM2 dos

Quadros de
Médicos,

Cirurgiões
Dentistas e de

Apoio à Saúde e
Praças EF-RM2

154H Presencial
Superior
e médio

Curso Expedito de
Enfermagem Operativa

C-Exp-EnfOp

Suplementar a habilitação técnico-
profissional de Praças da especialidade de
Enfermagem, para atuar na manutenção da
vida em situações limítrofes e em grandes

catástrofes, seja em situações de conflito ou
de paz, de acordo com o nível de

competência desses profissionais, em
ambiente operacional.

Praças EF do
CAP ou do

CPFN
245H Presencial Médio

Curso Expedito de
Operações com Fontes

de Irradiação e
Atendimento ao

Paciente Irradiado

C-EXP-OFIAPI

Qualificar Oficiais, Praças e civis
assemelhados para identificar os princípios

básicos de operação dos principais
equipamentos produtores de radiações
ionizantes e operar os equipamentos e
cuidados de radioproteção visando a

minimizar os efeitos das radiações sobre o
operado e usuário; executar os

procedimentos de rotina, ou urgência,
pertinentes ao atendimento do paciente

irradiado.

Oficiais, Praças
e civis

assemelhados
60H Presencial

Superior
e médio

Curso Expedito de
Perícias Médicas 

C-EXP-
PERMED

Suplementar a habilitação técnico-
profissional de oficiais do CSM e servidores

civis médicos para atuarem como Médico
Perito Isolado (MPI) e como membro de

Junta de Saúde, capacitando-os para o
exercício de todo e qualquer procedimento a

atinente ao Subsistema Médico-Pericial
(SMP).

Oficiais do
CSM e

servidores civis
médicos

70H Presencial Superior

Curso Expedito em
Gasoterapia e

Anestesiologia para
Praças

C-EXP-
GASANEP

Suplementar a habilitação técnico-
profissional de Praças da especialidade de

Enfermagem, qualificando-os na realização
das técnicas de monitorização e cuidados

pós-operatórios.

Praças EF 560H Presencial Médio

Estágios coordenados pela Divisão de Ensino Complementar
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SETORES DO HNMD QUE OFERECEM VAGAS NÍVEL DE FORMAÇÃO

Departamento de Farmácia Superior 

Cirurgia Buco-Maxilo-Facial Superior

Medicina (Emergência) Superior

Medicina (CTI) Superior

Medicina (Cirurgia Geral) Superior

Serviço de análises clínicas Superior (Farmácia) e médio

IPB Biologia (Molecular) Superior (Biomedicina, Farmácia ou Biologia)

IPB Biologia (Bioanálise) Superior (Biomedicina, Farmácia ou Biologia)

Radiodiagnóstico Médio

Fonoaudiologia Superior

Ressonância Médio

Mamo-tomografia Médio

Nutrição Superior e médio

Fisioterapia Superior

Contactar  a  Divisão  de  Ensino  Complementar  para  verificar  o  número  de  vagas

disponibilizadas.  Os  documentos  necessários  para  dar  entrada  na  solicitação  de  estágio  estão

descriminados abaixo:

a) Para os Cursos de   Nível Superior/Nível Médio:  

1- Carta de Apresentação do candidato a estágio contendo a Carga Horária desejada pelo
candidato e constando que o estágio é Curricular Obrigatório; Esta Carta deverá conter o carimbo
do responsável e o nome da Instituição solicitante , além da assinatura com letra legível;

2- Cópia da Identidade,cópia do CPF e cópia de Comprovante de Residência;

3- Quatro fotos 3x4;

4- Seguro Estudantil- Destaca-se que o seguro solicitado NÃO poderá ser o seguro convenia-
do com a Instituição de Ensino do candidato à estágio. O seguro solicitado deverá ser realizado à
parte. No campo PROFISSÃO, deverá constar Acadêmico, Estagiário ou Estudante; e

5- Termo de Compromisso de Estágio (TCE)- documento entregue pela Marinha à Instituição
de Ensino do candidato à estágio através do aluno solicitante para assinatura da Faculdade/Curso
do candidato.

b) Para as solicitações nas especialidades de Radiologia, Mamografia e Tomografia:

1- Além das solicitações solicitadas acima, deverão providenciar HEMOGRAMA COMPLETO
e BETA-HCG (este último, no caso de solicitações de estágio do sexo feminino); e
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2- Nos casos de MAMOGRAFIA e TOMOGRAFIA, deverão ser providenciadas a original e có-
pia da CARTEIRA DO CONSELHO DE RADIOLOGIA.

Divisão de Ensino Médio

Responsável pela execução do calendário escolar dos Cursos de Aperfeiçoamento EF para

Praças,  Cursos  de  Especialização  EF  para  Praças  e  Cursos  de  Aperfeiçoamento  Avançado  para

Praças. 

Contato: CC (S) Carla Franca

2599-5599 (Ramal 5309)/ carla.franca@marinha.mil.br

Horário de atendimento ao público externo: Segunda a quinta-feira, de 08:00h às 12:00h e

de 13:00h às 15:00h, além de sexta-feira de 08:00h às 12:00h. 

Cursos Coordenado pela Divisão de Ensino Médio

NOME SIGLA OBJETIVOS
PÚBLICO
ALVO

CARGA
HORÁRIA

MODALIDADE NÍVEL

Curso de
Aperfeiçoamento

Avançado para Praças 
1- Gestão em Saúde; e
2- Bioética em Saúde.

C-ApA-PR

Complementar a capacitação técnico
profissional das Praças EF, Administração

Hospitalar (AH), Radiologia Médica (RM),
Higiene Dental (HD), Nutrição e Dietética

(ND), Patologia Clínica (PC) e Prótese
Dentária (PT) 

2ºSG da
SAÚDE: EF,
AH, RM, HD,
ND, PC e PT

160H EAD
Pós-

Técnico

Curso de
Aperfeiçoamento em

Enfermagem
C-Ap-EF

Atualizar e ampliar os conhecimentos
técnicos dos militares do Corpo de Praças da

Armada (CPA) e do Corpo de Praças de
Fuzileiros Navais (CPFN) para desenvolver

atividades relativas a assistência de
Enfermagem.

3°SG-EF
Corpo de Praças

da Armada
(CPA) e do

Corpo de Praças
de Fuzileiros

Navais (CPFN) 

810H Presencial
Pós-

Técnico

Curso de
Especialização em

Enfermagem
C-Espc-EF

Habilitar Marinheiros (MN)/Soltados (SD)
militares do Quadro de Praças da Armada

(QPA) e do Quadro de Praças de Fuzileiros
Navais (QPFN) na exexução de tarefas
profissionais que exijam o dominio de

conhecimentos técnicos da especialidade de
Enfermagem.

MN/SD
Quadro de
Praças da

Armada (QPA)
e do Quadro de

Praças de
Fuzileiros

Navais (QPFN)

2.080H Presencial
Pós-

Técnico

Divisão de Ensino Superior

Responsável  por  coordenar as atividades relativas aos  C-Ap  para Médicos, Cirurgiões-

Dentistas, Farmacêuticos e Enfermeiros do CSM e para Oficiais de outras Forças;  Programas de

Residência Médica (PRM), Curso de  Pós-Graduação em  Nível de  Especialização,  sob a Forma de
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Treinamento  em Serviço para  Enfermeiros, nos Moldes de Residência (C-EENF) e Programa de

Residência em Farmácia Hospitalar (PRFH). 

A Encarregada da Divisão de Ensino Superior também é a Vice Coordenadora da COREME

do HNMD,  que coordena os  estágios  complementares  ou  curriculares  de  PRM solicitados  por

COREME de outras Instituições.

Contato COREME e Divisão de Ensino Superior: CC (Md) Provenzano

2599-5564/provenzano.livia@marinha.mil.br

Horário de atendimento ao público externo: Segunda a quinta de 8:00h às 12:00h; 13:00h 
às 15:00h. 

Cursos de Aperfeiçoamento para Oficiais

NOME SIGLA OBJETIVOS
PÚBLICO
ALVO

CARGA
HORÁRIA

MODALIDADE NÍVEL

Curso de
Aperfeiçoamento em

Alergologia e
Imunologia Clínica

C-AP-ALERGO-
IMUNO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a
Capitão-Tenente

(CT) do CSM

6.240H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em
Anatomia Patológica

C-AP-MED-
ANAPT

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.504H Presencial Superior

 Curso de
Aperfeiçoamento em

Anestesiologia
C-AP-ANEST

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
8.640H Presencial Superior

 Curso de
Aperfeiçoamento em
Cardiologia Clínica

C-AP-CARDIO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
5.760H Presencial Superior

 Curso de
Aperfeiçoamento em

Cirurgia Cardíaca
C-AP-CIRCAR

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.360H Presencial Superior

 Curso de
Aperfeiçoamento em

Cirurgia Geral
C-Ap-CG

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.360H Presencial Superior

 Curso de
Aperfeiçoamento em

Cirurgia Plástica
C-Ap-CPLAST

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.360H Presencial Superior

 Curso de
Aperfeiçoamento em

Cirurgia Torácica

C-AP-CIRTOR Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM

6.240H Presencial Superior
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assistência a pacientes da respectiva
especialidade

 Curso de
Aperfeiçoamento em

Cirurgia Vascular
C-AP-CV

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.240H Presencial Superior

 Curso de
Aperfeiçoamento em

Clínica Médica
C-Ap-CLIMED

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.240H Presencial Superior

 Curso de
Aperfeiçoamento em

Coloproctologia
C-Ap-PROCTO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.360H Presencial Superior

 Curso de
Aperfeiçoamento em

Dermatologia
C-AP-DERMA

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.360H Presencial Superior

 Curso de
Aperfeiçoamento em

Endocrinologia
C-Ap-ENDOC

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.360H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Fisiatria
C-AP-MED-FIS

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.240H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Gastroenterologia
C-AP-GAS

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.240H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Geriatria
C-Ap-GER

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.240H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Ginecologia e
Obstetrícia

C-Ap-GO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.360H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Hematologia
C-Ap-HEMATO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.240H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Hemodinâmica e
Cardiologia

Intervencionista

C-Ap-
HEMOCARDI

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.240H Presencial Superior

 Curso de
Aperfeiçoamento em

Infectologia
C-Ap-DIP

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.360H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

C-Ap-TERINT Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

Oficiais no
posto de 1ºTen a

6.240H Presencial Superior
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Medicina Intensiva
desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade
CT do CSM

Curso de
Aperfeiçoamento em

Medicina Nuclear

C-AP-
MEDNUCL

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
8.640H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Nefrologia
C-AP-NEFRO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.240H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Neurocirurgia
C-AP-NEUCIR

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
15.600H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Neurologia
C-AP-NEURO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
8.640H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Oftalmologia
C-Ap-OFT

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
8.640H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Oncologia Clínica
C-Ap-ONCO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.240H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em
Otorrinolaringologia

C-AP-ORL

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.360H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Pediatria
C-Ap-PED

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.360H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Pneumologia
C-AP-PNEU

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.360H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Psiquiatria
C-Ap-PSIQ

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.600H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Radiologia
C-Ap-RAD

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
8.640H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Radioterapia
C-Ap-RADTER

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.240H Presencial Superior

Curso de C-Ap Habilitar, por meio de atualização e Oficiais no 9.360H Presencial Superior
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Aperfeiçoamento em
Traumatologia e

Ortopedia

TRUAMA-
ORTO

ampliação, Oficiais do CSM para o
desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

posto de 1ºTen a
CT do CSM

Curso de
Aperfeiçoamento em

Urologia
C-Ap-URO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
9.360H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Medicina Legal
C-AP-MEDLEG

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.240H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Reumatologia

C-AP-
REUMATO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.300H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Medicina de
Emergência

C-AP-EMERG

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
8.640H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Enfermagem
C-AP-ENF-OF

Articular os conhecimentos referentes à
pesquisa, à assistência, à extensão e ao

ensino de enfermagem, como profissionais
críticos inseridos no debate sobre o
desenvolvimento técnico-científico.

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.240H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Cirurgia
Traumatologia-Buco-

Maxilo-Facial

C-AP-CTBMF

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
6.345H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Dentística
C-Ap-DENT

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
1.820H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Endodontia
C-AP-ENDO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
1.820H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Implantodontia
C-Ap-IMP

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
2.777H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Odontopediatria
C-Ap-OP

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
1.820H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Ortodontia
C-Ap-ORTO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
2.600H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Patologia Bucal
C-Ap-PATO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
1.820H Presencial Superior
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Curso de
Aperfeiçoamento em

Periodontia
C-AP-PERIO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
1.820H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Prótese Dentária
C-AP-PD

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
1.820H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Radiologia
Odontológica

C-Ap-RADIO

Habilitar, por meio de atualização e
ampliação, Oficiais do CSM para o

desenvolvimento de procedimentos e
assistência a pacientes da respectiva

especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
1.222H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em

Análises Clínicas
ANACLI

Qualificar Oficiais Farmacêuticos do CSM a
desempenhar funções técnicas e

administrativas dos diversos setores da
respectiva especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
1.820H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em
Farmácia Industrial

C-Ap-INFARM

Qualificar Oficiais Farmacêuticos do CSM a
desempenhar funções técnicas e

administrativas dos diversos setores da
respectiva especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
1.820H Presencial Superior

Curso de
Aperfeiçoamento em
Farmácia Hospitalar

C-AP-FaHo-OF

Qualificar Oficiais Farmacêuticos do CSM a
desempenhar funções técnicas e

administrativas dos diversos setores da
respectiva especialidade

Oficiais no
posto de 1ºTen a

CT do CSM
1.470H Presencial Superior

 Programas de Residência

Anestesiologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do Ministério da Educação
(MEC)

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo Serviço
de Seleção do Pessoal
da Marinha (SSPM)

8.640H Presencial Superior

Pré-Requisito em área
Cirúrgica Clínica

Básica  
PRM

Especializar o Médico com o devido
reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

5.760H Presencial Superior

Clínica Médica PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

5.760H Presencial Superior

Ginecologia e
Obsterícia

PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior

Infectologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior

Medicina Nuclear PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior

Oftalmologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior

Ortopedia E
Traumatologia

PRM Especializar o Médico com o devido
reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

8.640H Presencial Superior
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processo seletivo
realizado pelo SSPM

Pediatria PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior

Psiquiatria PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior

Neurologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior

Otorrinolaringologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior

Patologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior

Radiologia e
diagnóstico por

imagem
PRM

Especializar o Médico com o devido
reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior

Dermatologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior

Gastroenterologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

5.760H Presencial Superior

Geriatria e gerontologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

5.760H Presencial Superior

Hematologia e
hemoterapia

PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

5.760H Presencial Superior

Cardiologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

5.760H Presencial Superior

Endocrinologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

5.760H Presencial Superior

Pneumologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

5.760H Presencial Superior

Reumatologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

5.760H Presencial Superior

Cirurgia plástica PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior
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Urologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

8.640H Presencial Superior

Coloproctologia PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

5.760H Presencial Superior

Cirurgia vascular PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

5.760H Presencial Superior

Angiorradiologia e
cirurgia endovascular

PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

2.880H Presencial Superior

R4 opcional em ombro
e cotovelo

PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

2.880H Presencial Superior

Cirurgia de mão PRM
Especializar o Médico com o devido

reconhecimento do MEC

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pelo SSPM

5.760H Presencial Superior

Farmácia Hospitalar PRFH

Especializar o Farmacêutico com o devido
reconhecimento do MEC, devido ao Termo

de Cooperação com a Universidade
Federal Fluminense (UFF)

Civis e Oficiais que
sejam aprovados em

processo seletivo
realizado pela UFF

5.760H Presencial Superior

Cursos de Especialização em Enfermagem

NOME SIGLA OBJETIVOS
PÚBLICO
ALVO

CARGA
HORÁRIA

MODALIDADE NÍVEL

Clínica Cirúrgica CEENF

Especializar o Enfermeiro com o devido
reconhecimento do MEC, devido ao Termo
de Cooperação com a Universidade Federal

do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Civis e Oficiais
que sejam

aprovados em
Processo
Seletivo

realizado pelo
SSPMM

5.760H Presencial Superior

Com Ênfase em
Pediatria

CEENF
Especializar o Enfermeiro com o devido

reconhecimento do MEC, devido ao Termo
de Cooperação com a UNIRIO

Civis e Oficiais
que sejam

aprovados em
Processo
Seletivo

realizado pelo
SSPMM

5.760H Presencial Superior

OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS AO USUÁRIO

Divisão de Cursos e Estágios Extra-MB

Responsável por realizar o acompanhamento acadêmico dos Oficiais da Marinha do Brasil

indicados para realizar  Cursos/Estágios,  Residências,  Congressos e Intercâmbios em Instituições

Extra-MB, no país ou no exterior.
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Contato: CF (S) Cristiane

2599-5599 (Ramal 5271) / cristiane.chaves@marinha.mil.br

Horário de atendimento ao público externo: Segunda a quinta-feira, de 08:00h às 12:00h e

de 13:00h às 15:00h, além de sexta-feira de 08:00h às 12:00h. 

Divisão de Orientação Pedagógica

Responsável  por  controlar  o  cumprimento  das  atividades  de  ensino  previstas  na

programação de aulas, realizar estudos e pesquisas para melhoria da qualidade do ensino e apoiar

os professores e instrutores com orientação didático-pedagógica.

Contato: 1ºT (RM2-T) Fabrício

2599-55999 (Ramal 5689) / fabricio.gomes@marinha.mil.br

Horário de atendimento ao público externo: Segunda a quinta-feira, de 08:00h às 12:00h e

de 13:00h às 15:00h, além de sexta-feira de 08:00h às 12:00h.

D  ivisão de   Oficais  

 Responsável  por  receber,  selecionar,  conferir,  protocolar  e  distribuir  todos  os

requerimentos solicitados por alunos Oficiais da ESM.

Contato: 1T (RM2-T) Janaína Rodrigues

2599-5599 (Ramal 5207) / janaina.rodrigues@marinha.mil.br

Horário de atendimento ao público externo: Segunda-feira,  terça-feira e quinta-feira, de

08h às 12h e de 13h às 15h. 

D  ivisão de Praças  

Responsável  por  receber,  selecionar,  conferir,  protocolar  e  distribuir  todos  os

requerimentos solicitados por alunos Praças da ESM.

Contato: SO-EF Cipolla

2599-5599 (Ramal 5317) / j.cipolla@marinha.mil.br

Horário de atendimento ao público externo: Segunda a quinta-feira, de 09:30h às 11h. 

Secretaria Escolar 
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Responsável por elaborar e registrar os certificados e diplomas, emitir certidões escolares,

manter o permanente registro escolar da vida acadêmica dos alunos que porventura realizaram

cursos  na  ESM,  além  de  receber,  selecionar,  conferir,  protocolar  e  distribuir  todos  os

requerimentos solicitados por alunos civis da ESM.

Contato: 2ºSG-EF Paladino

2599-5572 / paladino.renan@marinha.mil.br

Horário de atendimento ao público externo: 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 15:00h, além

de sexta-feira de 08:00h às 12:00h. 

Ouvidoria

Responsável  por  tratar  e  responder  os  elogios,  sugestões,  reclamações  e  denúncias

recebidos pela ESM.

Contato: CT (S) Diego Pacheco

2599-5599 (Ramal 5083) / diego.pacheco@marinha.mil.br

Horário de atendimento ao público externo: 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 15:00h, além

de sexta-feira de 08:00h às 12:00h.

SECOM

Responsável por controlar e gerenciar as atividades inerentes aos Serviços de Secretaria e

de Comunicações da OM.

Contato: SO-CN Fernando

2599-5569 / esm.secom@marinha.mil.br

Horário de atendimento ao público externo: De 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 15:00h,

além de sexta-feira de 08:00h às 12:00h.

LOCALIZAÇÃO

Endereço: Rua César Zama, 185 – Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro – RJ, 20725-090

Telefone: 2599-5575 (Sala de Estado)
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Rio de Janeiro, RJ, em 22 de março de 2022.

                                
  DANIELLA LEITÃO MENDES

  Capitão de Mar e Guerra (Md)
Diretora

ASSINADO DIGITALMENTE
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