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Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente 

                                               www.marinha.mil.br                                                          

Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (corrida e natação), Prova de Títulos, 

Avaliação Psicológica e Verificação de Documentos. 

No concurso do QC-CA-FN, os candidatos realizarão prova com 40 questões de 

Conhecimentos Profissionais, 10 de Inglês e Redação. Os aprovados serão convocados para realizar 

os Eventos Complementares: Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de 

Aptidão Física (corrida e natação), Prova de Títulos, Avaliação Psicológica e Verificação de 

Documentos.  

Após a aprovação em todas as etapas, os candidatos farão o Curso de Formação de Oficiais 

(CFO) e ao final ocuparão os postos de Segundo Tenente (QCCA/FN) e Primeiro Tenente (QT), 

com rendimentos iniciais de R$10.111 e R$11.130, respectivamente, já contando com adicionais. 

 

Locais de inscrição no Comando do 3º Distrito Naval: 

Natal (RN) – Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 3º Distrito Naval – Rua Coronel 

Flamínio, S/N - Santos Reis - Natal/RN- CEP: 59010-500. Telefone: (84) 3216-3117. 

 

Recife (PE) – Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco – Avenida Olinda s/nº - Complexo 

do Salgadinho - Olinda – PE. CEP: 53010-000. Telefone: (81) 3412-7615. 

 

Fortaleza (CE) – Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará – Avenida Coronel Filomeno Gomes 

s/nº – Jacarecanga – Fortaleza – CE. CEP: 60010-280. Telefone: (85) 3288-4726. 

 


