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Encontram-se abertas, atÃ© 9 de setembro, as inscriÃ§Ãµes no concurso de admissÃ£o ao
Corpo Auxiliar de PraÃ§as da Marinha (CAp-Marinha). Podem participar candidatos de ambos
os sexos. A taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$20 e deverÃ¡ ser paga atÃ© 12 de setembro.
A oferta, este ano, Ã© de 618 vagas. Para ter condiÃ§Ãµes de participar, Ã© preciso ter o
ensino mÃ©dio tÃ©cnico completo em uma das especialidades em que hÃ¡ oportunidades de
ingresso. ApÃ³s aprovaÃ§Ã£o no Curso de FormaÃ§Ã£o, serÃ£o nomeados PraÃ§as da
Marinha do Brasil, na graduaÃ§Ã£o de Cabo. O salÃ¡rio inicial, segundo a Marinha, Ã© de
R$1.950.
As especialidades oferecidas, nas quais os candidatos precisam ter curso tÃ©cnico de ensino
mÃ©dio, sÃ£o as seguintes: AdministraÃ§Ã£o (70), AdministraÃ§Ã£o Hospitalar (03),
Contabilidade (50), Desenho de Arquitetura (04), Desenho MecÃ¢nico (11), EdificaÃ§Ãµes
(02), EletrÃ´nica (25), EletrotÃ©cnica (20), Enfermagem (100), EstatÃ-stica (05), Estruturas
Navais (25), GeodÃ©sia e Cartografia (06), GrÃ¡fica (05).
SÃ£o oferecidas, ainda, as seguintes especialidades Higiene Dental (02), MecÃ¢nica (45),
Metalurgia (35), Meteorologia (25), Motores (30), NutriÃ§Ã£o e DietÃ©tica (02), Patologia
ClÃ-nica (10), Processamento de Dados (60), PrÃ³tese DentÃ¡ria (03), QuÃ-mica (35),
Radiologia MÃ©dica (15), Secretariado (20) e TelecomunicaÃ§Ãµes (10).
Entre os requisitos para inscriÃ§Ã£o estÃ£o: ser brasileiro nato, ter 18 anos completos e
menos de 25 anos de idade atÃ© 1Âº de janeiro de 2013. AlÃ©m do diploma de curso
tÃ©cnico, Ã© necessÃ¡rio estar registrado no Ã³rgÃ£o fiscalizador da profissÃ£o.
O candidato realizarÃ¡ provas de conhecimentos profissionais e redaÃ§Ã£o. O exame
ocorrerÃ¡ em dezembro. O aprovado passarÃ¡ pelo Curso de FormaÃ§Ã£o de 17 semanas, no
Centro de InstruÃ§Ã£o Almirante Alexandrino (CIAA), na cidade do Rio de Janeiro. Durante o
curso, os alunos terÃ£o vencimentos mensais, alÃ©m de auxÃ-lio fardamento, alojamento,
alimentaÃ§Ã£o e assistÃªncia mÃ©dico-odontolÃ³gica.
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