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

                                               www.marinha.mil.br                                                          

Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per 
capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, bem como para os candidatos doadores 
de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 

O Curso de Formação de Oficiais 

Os aprovados realizarão o Curso de Formação de Oficiais (CFO) no Centro de Instrução 
Almirante Wandenkolk (CIAW), na cidade do Rio de Janeiro durante 25 semanas, 
aproximadamente. O CFO é constituído também por 3 semanas de um Período de Adaptação e um 
Estágio de Aplicação com duração de 6 semanas, no qual será realizada em Organizações Militares 
(OM) sob a supervisão do CIAW. Ao final, ocuparão o Posto de Guarda-Marinha e logo depois se 
tornarão Primeiro-Tenente recebendo rendimentos de cerca de R$ 11 mil e diversos benefícios. 

Serviço 

Concurso Público de nível superior para o Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM) 

Inscrição: 13/03/2019  a 01/04/2019 

Valor: R$ 126,00 

Informação ao candidato: sspm.ingresso@marinha.mil.br 

Informação à imprensa: rafaela.tayao@marinha.mil.br 


