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Relação dos candidatos convocados para a Prova Oral do Processo Seletivo 2022 – Turma 2023 
 Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos (PPGEM) 

 

• OS CANDIDATOS RELACIONADOS ABAIXO FORAM CONSIDERADOS APTOS NAS PROVAS ESCRITAS DO 
PROCESSO SELETIVO.  

• As Provas Orais para os candidatos ao DOUTORADO serão realizadas no dia 16/11/2022, conforme quadro 
abaixo, na Escola de Guerra Naval, na Superintendência de Pesquisa e Pós-graduação (SPP). Endereço: Av. 
Pasteur, nº 480 – Urca/Praia Vermelha – RJ. 

• Os candidatos deverão chegar com antecedência de 30 minutos do horário agendado para a sua entrevista e 
apresentar documento de identificação com foto no Portão Principal. 

• Em atenção ao item 10.3 do Edital, recomenda-se que o candidato entregue à SECAD, na data e horário de 
sua Prova Oral, os seguintes documentos para a  etapa de VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (VD): 
o Ficha de Verificação Documental (VD) (Anexo F do Edital) preenchida, datada e assinada   pelo/a   

candidato/a, originais ou cópia autenticada e uma cópia simples de cada um dos documentos listados 
abaixo.   

o Documento de Identidade de  validade  nacional  (dentro  da  validade)  ou  folha  de  identificação  do  
passaporte para candidatos estrangeiros;  

o Cadastro de  Pessoa  Física  (CPF)  ou,  no  caso  de  candidato  estrangeiro  não  residente  no  Brasil,  
declaração de sua ausência;  

o Currículo Vitae da Plataforma Lattes/CNPq, impresso pelo sítio <www.lattes.cnpq.br>;  
o Cópia (frente e verso) do diploma do Curso de Graduação ou declaração expedida pela instituição de 

ensino, destacando a data de conclusão do curso e o cumprimento de todos os seus créditos, 
aguardando tão somente a emissão do respectivo diploma;   

o No caso  do/a  candidato/a  ao  Mestrado  Profissional  ainda  estar  em  vias  de  conclusão  do  Curso  
de Graduação (último semestre), este deverá apresentar declaração formal da instituição de ensino 
superior que ateste a previsão de conclusão do referido curso até o início das aulas do PPGEM. Caso 
aprovado/a e classificado/a no processo seletivo, para ter a sua matrícula efetivada, será necessário 
apresentar, até o início do curso, diploma ou declaração de conclusão do Curso de Graduação.  

• Não será permitida a entrada de candidatos vestidos de chinelos, camisetas sem manga ou alça, bermudas e 
shorts. 

• Candidatos militares da ativa deverão estar uniformizados no 6.4.  

• Para esta etapa do processo seletivo, NÃO serão disponibilizadas vagas de estacionamento no interior da 
EGN. 

• OS CANDIDATOS DEVERÃO ESTAR CIENTES DAS DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. 
 
                                          Organizada por ordem crescente do número de inscrição 

 
16/11/2022 – QUARTA-FEIRA 

HORÁRIO INSCRIÇÃO 

09:00 2022.02.004 
09:30 2022.02.006 
10:00 2022.02.011 
10:30 2022.02.012 
11:00 2022.02.015 

 INTERVALO 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2022. 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Mello Valença 
  Presidente da Comissão de Seleção 

 
 

 
 
 

 

 

 

16/11/2022 – QUARTA-FEIRA 

HORÁRIO INSCRIÇÃO 

13:00 2022.02.017 
13:30 2022.02.019 
14:00 2022.02.021 
14:30 2022.02.024 
15:00 2022.02.028 
15:30 2022.02.029 


