
Marinha do Brasil 

Escola Naval 

Comando do Corpo de Aspirantes 

 

 Instruções e recomendações para o período de Adaptação 2018 da Escola Naval. 

 

I – Instruções diversas:  

 

1) Os candidatos deverão se apresentar na Escola Naval (EN), situada na Av. Alte. 

Sílvio de Noronha, s/nº - Centro, Rio de Janeiro, RJ, no dia 14JAN2018. A partir de 

14h será autorizada a entrada na EN, sendo 15h o horário limite de apresentação. 

ATENTAR PARA O TRÂNSITO NAS MEDIAÇÕES DO AEROPORTO. NÃO 

SERÃO TOLERADOS ATRASOS.  

 

2) Ao se apresentar, cada adaptando poderá estar acompanhado de seus familiares em 1 

(um) único carro. Após a apresentação, haverá uma palestra expositiva sobre a 

adaptação para os responsáveis dos adaptandos no Auditório Almirante Serpa (uma das 

instalações da EN). 

 

3) Os Candidatos do sexo masculino Oriundos de Concurso deverão se apresentar 

trajando camisa básica, pólo ou de botões com meia manga ou de botões com manga 

comprida (sem marcas, sem símbolos ou estampas), de cor neutra, disposta para dentro 

da calça (jeans azul marinho ou social de cor neutra) com cinto (couro preto ou marrom) 

e sapatos ou tênis (discreto e diferente do da prática de esportes) com meias.  

 

4) As Candidatas do sexo feminino deverão se apresentar para o período de adaptação 

com o cabelo cortado no máximo até a altura do ombro, de forma que seja possível 

prender o cabelo em um coque bem apresentável, trajando calça jeans básica azul escuro 

(não podendo ser desfiada ou desbotada, não podendo ter cintura baixa ou serem curtas 

tipo “capri” ou modelo saruel) com cinto (couro preto ou marrom) e camisa básica (sem 

marcas, sem símbolos ou estampas), de cor neutra. Tênis (discreto e diferente do da 

prática de esportes) ou sapato fechado. 

 

II  – Instruções de materiais:  

 

PARA A APRESENTAÇÃO OS ADAPTADANDOS(AS) DEVERÃO ESTAR 

PORTANDO OS SEGUINTES MATERIAS: 

 

• Uma (1) mala preta grande, rígida e identificadas conforme documento 

disponibilizado;  

• Cinco (5) cadeados (20mm a 30mm) com chaves reservas; 

• Material de higiene pessoal (incluindo uma toalha de rosto e duas de banho 

identificadas conforme documento disponibilizado ); 

• Um (1) par de sandálias de borracha tipo “havaianas” pretas; 

• Material escolar (1 caderno de 90 folhas de capa dura, blocos de anotações, canetas 

esferográficas nas cores preta, azul e vermelha, lápis, borracha e régua de 30 cm);  



• Duas (2) Pastas plásticas transparente (uma fina e uma grossa) tamanho ofício para 

documentos e para materiais identificadas conforme documento disponibilizado:  

• Graxa cor preta e cor branca para sapatos, escovas de sapatos e flanela; 

• Material para costura (agulhas, tesoura sem ponta e linhas: cinza, branca, preta e azul 

marinho); 

• Pelo menos cinco (5) calções azuis para ginástica;  

• Pelo menos cinco (5) camisetas brancas sem manga;  

• Pelo menos cinco (5) pares de meias brancas para ginástica; 

• Um (1) par de tênis para ginástica e corrida (predominantemente brancos, sem cores 

berrantes);  

• Pelo menos duas (2) calças tipo jeans, na cor azul marinho, não desbotada;  

• Pelo menos oito (8) camisetas brancas meia manga sem estampas;  

• Uma caneta de cor preta para tecido fina;  

• 1 rolo de Esparadrapo (largura: 5cm);  

• Short térmico de cor preta (opcional);  

• Protetor solar/repelente (opcional); e  

• Pelo menos duas (2) sungas preta (sem marcas). 

 

E COMO RECOMENDAÇÃO PARA AS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO: 

 

• Pelo menos cinco (5) Tops preto ou azul marinho não decotado  

• Pelo menos um (1) Maiô preto básico (não decotado e sem adornos)  

• Touca preta para atividades aquáticas  

• Gel de fixação forte ou extra forte  

• Grampos de cabelo  

• Rede para coques de cor neutra e sem adornos  

• Tic-tac da cor do cabelo  

• Elástico preto para cabelo sem adornos  

• Pente fino  

• Absorventes internos e externos  

• Lenços umedecidos  

 

III  – Restrições  

 

• Caso haja candidatos (as) que façam uso de medicamentos, controlados, ou não, 

deverão trazê-los consigo e, estes deverão vir acompanhados do respectivo receituário 

médico, o qual será apresentado no Departamento de Saúde da Escola Naval na primeira 

oportunidade.  

• Não trazer Notebook, celular ou qualquer outro aparelho eletrônico;  

• Não trazer material cortante (exceto tesoura de costura sem ponta e barbeador);  

• Não trazer e não fazer uso antes e durante a adaptação de medicamentos sem receita, 

suplementos energéticos, anabolizantes, esteróides;e  

• Não trazer comidas e bebidas.  

 

OBS: Apenas os que moram fora do estado do Rio de Janeiro estão autorizados a levar 

celular, o qual durante o Período de Adaptação será recolhido e devolvido na licença. 

 



IV  – Instruções de Documentação  

 

Por ocasião da apresentação para o início do Período de Adaptação será realizada a 

Verificação de Documentos (VD), em cumprimento ao subitem 12.1 do Edital do 

Concurso Público, na qual, os candidatos deverão entregar os documentos citados nos 

subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, deste mesmo Edital, com o número de cópias 

especificado em tais subitens. Todas as cópias deverão estar acompanhadas do 

documento original. 

 

- PIS/PASEP, se possuir;  

- Quatro (4) cópias autenticadas do Comprovante de residência, datado de menos de seis 

meses, acompanhadas do documento original;  

- Seis (6) fotos 3x4 – coloridas, fundo branco, datadas de menos de seis meses, com 

cabelo cortado, sem barba e sem bigode; 

 

12.1.1–  01 (uma) cópia simples que poderá ser autenticada por meio de cortejo com o 

documento original, pelo servidor a quem o documento deva ser apresentado: 

 

a) Certidão de Nascimento do Registro Civil;  

b) Certificado ou Declaração de conclusão do Curso de Ensino Médio ou equivalente, 

esta última acompanhada do Histórico-Escolar;  

c) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, no máximo, há 30 (trinta) dias da data da entrega dos documentos ou 

comprovante de votação da última eleição 1º turno e 2º turno (se houver);  

d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e 

e) Documento oficial de identificação, com fotografia, assinatura e dentro da validade. 

 

12.1.2- 02 (duas) cópias simples: 

 

a) Certidão de Nascimento do Registro Civil;  

b) Cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e  

c) Documento oficial de identificação, com fotografia, assinatura e dentro da validade. 

 

12.1.3 – 1 (uma) cópia simples: 

 

a) Certidão de Antecedentes da Justiça Militar (www.stm.jus.br);  

b) Certidão de Antecedentes Criminais (www.dpf.gov.br);  

c) Certidão da Justiça Estadual (site do Tribunal de Justiça do Estado a que pertence o 

candidato). No caso dos candidatos do Rio de Janeiro que possuem carteira de 

identidade emitida pelo DETRAN ou Instituto Félix Pacheco (IFP), deverão acessar o 

link http://atestadodic.detran.rj.gov.br e imprimir a referida Certidão. Os que não 

possuírem carteira de identidade emitidas pelos órgãos acima especificados, deverão 

comparecer à Central de Certidões, localizada na Av. Almirante Barroso, nº 90, 2º 

andar, Centro – RJ; 

d) Certificado de Reservista ou prova de quitação com o Serviço Militar, se o candidato 

tiver 18 anos ou mais (quando couber);  

http://www.stm.jus.br/
http://www.dpf.gov.br/
http://atestadodic.detran.rj.gov.br/


e) Certificado de Alistamento Militar, em caso do candidato haver se alistado para a 

prestação do Serviço Militar (quando couber);  

f) Se militar ou membro da Polícia ou do Corpo de Bombeiros Militar, em atividade, 

atestado de idoneidade moral e bons antecedentes e autorização para inscrição pela 

respectiva Força Armada ou Força Auxiliar, conforme modelo padrão, disponível na 

página oficial da DEnsM na Internet/Intranet. Militares da MB deverão apresentar 

somente a sua comunicação de inscrição em concurso público;  

g) Documento comprobatório do seu pedido de exoneração do serviço público (para o 

candidato Servidor Público); e  

h) Documento comprobatório do seu pedido de desligamento ou de seu licenciamento 

(para o candidato militar de outras Forças).  

 

V - Recomendações Finais 

 

Sugere-se para todos os Candidatos que cheguem na Escola Naval bem preparados 

fisicamente, sabendo todos os Hinos e as Canções que foram disponibilizados e o 

Organograma da Adaptação, bem como a Rosa das Virtudes. 


