EFOMM 2017

PROVAS

INSCRIÇÃO

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE
PERÍODO

De 01 a 30/06/2016

LOCAL

www.mar.mil.br/ciaga

TAXA

R$ 55,00 (pagamento até dia 01/07)

03/09/2016

04/09/2016

DOCUMENTAÇÃO

 Língua Portuguesa, Língua Inglesa
e Redação.
 Matemática e Física

HORÁRIO
08h30min - fechamento dos
portões
Das 09h30min às 13h30min
(horário de Brasília)

CPF e RG

OBSERVAÇÕES:
O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 230 vagas, sendo 140 vagas para o CIAGA e 90 vagas
para o CIABA;
São requisitos para participar do Processo Seletivo:
 Ser brasileiro nato (ambos os sexos), com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 01 de janeiro de 2017, nos termos da
Lei nº 7.573/1986;
 Ter concluído, com aproveitamento, o curso do Ensino Médio ou equivalente, em instituição oficialmente reconhecida, até 30 de
janeiro de 2017, nos termos da Lei nº 7.573/1986;
 Não estar na condição de réu em ação penal;
 Não ter sido condenado por sentença penal transitada em julgado;
 Não ter sido, nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente, responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de
qualquer esfera de governo, em processo administrativo do qual não caiba mais recurso, contando o prazo a partir da data do
cumprimento da sanção;
 Estar em dia com as obrigações civis e militares (Art. 14, parágrafo 1º, inciso I da Constituição Federal e Art. 2º da Lei 4.375/64 Lei do Serviço Militar), as últimas para candidatos do sexo masculino;
 Não ter sido julgado “incapaz definitivamente” para o Serviço Ativo das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares ou para o Serviço
Militar Inicial;
 Não ser ex-aluno de EFOMM, não ter sido excluído, a bem da disciplina ou por inaptidão ao oficialato, de qualquer escola
preparatória ou de formação das Forças Armadas ou Auxiliares, nem ter sido excluído, a bem da disciplina, do Serviço Ativo ou do
Serviço Militar Inicial (SMI) de qualquer organização militar;
 Possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
 Possuir documento oficial de identificação válido e com fotografia;
 Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais); e Cumprir as instruções estabelecidas no
Edital do Concurso;
A partir de 22/08/2016 - Divulgação da relação dos candidatos inscritos e dos locais de realização das provas do Exame de
Conhecimentos;
A partir de 21/09/2016 - Divulgação dos gabaritos definitivos;
A partir de 26/09/2016 - Divulgação da classificação inicial e da convocação para a 2ª etapa;
Clique aqui para o edital do concurso.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7855 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

