INSCRIÇÃO

COLÉGIO NAVAL 2020
PERÍODO

29/04 a 29/05/2019

LOCAL

www.ingressonamarinha.mar.mil.br

TAXA

R$ 105,00

PROVAS

(G.R.U. Qualquer agência bancária até 06/06/2019)
1ª Quinzena de
AGOSTO/2019

DOCUMENTAÇÃO

 Matemática e Inglês
 Estudos sociais, Ciências, Português e Redação.

Horário:
A ser definido

CPF e RG

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

 Em conformidade com a Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018, haverá isenção do valor da
taxa de inscrição para os candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para
Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja
inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional;
 O presente Concurso Público destina-se ao preenchimento de 190 (duzentas) vagas;
ALGUMAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À INSCRIÇÃO:
 Ser brasileiro nato, do sexo masculino;
 Não ser casado ou não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o
período em que estiver sujeito aos regulamentos do Colégio Naval;
 Ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de
2020;
 Ter concluído, com aproveitamento, o 9º ano do Ensino Fundamental ou estar em fase de
conclusão;
 1ª Quinzena de JULHO/2019 - O candidato deverá consultar a página do SSPM na Internet ou
as OREL (pessoalmente ou pelos telefones disponíveis) para obter as datas, os horários de
abertura e fechamento dos portões, o horário limite para se apresentar na sala ou setor para
identificação, o horário de realização das provas escritas, o endereço do local onde realizará
as provas escritas e o material suplementar necessário à realização das mesmas, caso haja;
 2ª Quinzena de SETEMBRO/2019 - Divulgação, na Internet, das notas da Redação dos
candidatos convocados para a realização dos EVC. Essa relação também estará disponível
para os candidatos nas ORE;
 CLIQUE AQUI para acessar o site do concurso.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7794 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

