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COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

 

Prova para Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais é adiada

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais

Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C

Turmas I e II/2019, agendado para a próxima terça

A decisão é em virtude das manife

que ocasionaram problemas de mobilidade pela falta de combustível e pelo bloqueio de rodovias 

federais e estaduais. O adiamento do Exame visa resguardar a segurança e o deslocamento dos 

candidatos, assegurando igualdade na realização do certame.

Em data oportuna, será dada ampla divulgação ao novo Calendário de eventos.

 

 

Contato: 

Posto de Recrutamento no Rio de Janeiro

E-mail: cpesfn.concurso@marinha.mil.br

Telefone:  (21) 2101-0899. 
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COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Nota à Imprensa 
 

Prova para Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais é adiada

 

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais comunica que o Exame de Escolaridade do 

Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C

Turmas I e II/2019, agendado para a próxima terça-feira (29/05), foi adiado. 

A decisão é em virtude das manifestações ocorridas em território nacional, nos últimos dias, 

que ocasionaram problemas de mobilidade pela falta de combustível e pelo bloqueio de rodovias 

federais e estaduais. O adiamento do Exame visa resguardar a segurança e o deslocamento dos 

, assegurando igualdade na realização do certame. 

Em data oportuna, será dada ampla divulgação ao novo Calendário de eventos.
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COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS 

Prova para Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais é adiada 

comunica que o Exame de Escolaridade do 

Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) às 

stações ocorridas em território nacional, nos últimos dias, 

que ocasionaram problemas de mobilidade pela falta de combustível e pelo bloqueio de rodovias 

federais e estaduais. O adiamento do Exame visa resguardar a segurança e o deslocamento dos 

Em data oportuna, será dada ampla divulgação ao novo Calendário de eventos. 


