
Prezado Jornalista,  

Segue sugestão de pauta sobre a abertura do Concurso Público de Admissão às Escolas 

de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM). O concurso é destinado a candidatos do sexo 

masculino que tenham 18 anos completos e menos de 22 anos de idade. Caso queira 

fotos, acesse >>https://www.flickr.com/photos/mboficial/ 

 

Marinha abre 1000 vagas para concurso de nível Médio 

O edital para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros 

(CPAEAM) foi divulgado e as inscrições são aceitas até 13 de fevereiro de 2019. São 

oferecidas 1.000 vagas. O concurso é destinado a homens, brasileiros natos ou 

naturalizados com 18 anos completos e menos de 22 no dia 1° de janeiro do ano de 

2020, que tenham o Ensino Médio completo e que estejam em dia com as obrigações 

civis e militares. 

Fases do Concurso 

O candidato realizará uma Prova Objetiva composta por 50 questões, divididas em 

Português (15), Matemática (15), Ciências – Física e Química (15) e Inglês (5). Após 

essa etapa, haverá os Eventos Complementares, como a Verificação de Dados 

Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica e a 

Verificação de Documentos. 

Sendo aprovado em todas as etapas, o candidato será designado em uma das quatro 

Escolas, sendo elas: Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE), a Escola de 

Aprendizes Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), a Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Espírito Santo (EAMES) e a Escola de Aprendizes-Marinheiros de 

Santa Catarina (EAMSC). 

Durante e após o Curso de Formação  

O candidato aprovado no concurso realizará o curso de formação durante 48 semanas, 

sob o regime de internato, no qual estudará disciplinas do Ensino Básico e do Ensino 

Militar-Naval. Durante o curso, o Aprendiz-Marinheiro receberá ajuda de custo de R$ 

900,00 mensais, além de alimentação, ajuda para aquisição de uniformes, entre outros 

auxílios. Ao final, ele será nomeado Marinheiro e receberá remuneração em torno de R$ 

R$ 1.900,00, já contando com adicionais. 

Como se inscrever 

A inscrição poderá ser feita, preferencialmente, online através do site 

www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa é de R$ 42,00 e o candidato poderá pagar 



até o dia 20 de fevereiro. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a ordem de 

preferência de área profissional: Eletroeletrônica, Apoio e Mecânica. 

Serviço: 

Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros 
Site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br 
Período de inscrição: 23 de janeiro a 13 de fevereiro de 2019 
Taxa de inscrição: R$ 42,00 
Contatos de Assessoria de Comunicação Social da Marinha por Distritos: 
https://www.marinha.mil.br/contatos  


