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A partir de 2014, serÃ¡ admitida a primeira turma de aspirantes femininas no 1Âº ano da Escola
Naval, no Corpo de Intendentes. SerÃ£o disponibilizadas 12 vagas especÃ-ficas para
candidatas com 18 anos completos e menos de 23 anos, no dia 1Âº de Janeiro de 2014 e que
concluÃ-ram o ensino mÃ©dio. AtÃ© o ano passado, sÃ³ homens podiam participar do
concurso de admissÃ£o.
O edital do processo seletivo para a Escola Naval, estÃ¡ em fase final de elaboraÃ§Ã£o, pela
Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM). A divulgaÃ§Ã£o deverÃ¡ ocorrer em breve, com os
detalhes inerentes Ã s etapas como provas, inspeÃ§Ã£o de saÃºde, testes psicofÃ-sicos e
verificaÃ§Ã£o de documentos, incluindo vagas exclusivas para candidatas do sexo feminino,
especificamente para o Corpo de Intendentes.
Durante o Curso de IntendÃªncia na Escola Naval, as aspirantes estudarÃ£o as disciplinas
referentes Ã s Ã¡reas de AdministraÃ§Ã£o, Contabilidade Geral e de Custo, OrÃ§amento,
FinanÃ§as, Abastecimento, LogÃ-stica, Auditoria, entre outras.
AlÃ©m da formaÃ§Ã£o profissional-militar, as aspirantes receberÃ£o aulas de EducaÃ§Ã£o
FÃ-sica, com a prÃ¡tica de esportes que poderÃ£o levÃ¡-las a pertencer Ã s vÃ¡rias equipes,
como esgrima, vela, remo, vÃ´lei, basquete, orientaÃ§Ã£o, atletismo, judÃ´ e tiro, entre outras,
e de tambÃ©m fazer parte dos vÃ¡rios grÃªmios, como os de lÃ-nguas, xadrez,
comunicaÃ§Ãµes, aviaÃ§Ã£o, mergulho, mÃºsica, fotografia, etc.
Ao final do curso de quatro anos na Escola Naval, as aspirantes serÃ£o declaradas
guardas-marinha, ocasiÃ£o em que farÃ£o o 2Âº ciclo de instruÃ§Ã£o embarcadas no Navio
Escola, e nesse perÃ-odo, de cerca de 6 meses, terÃ£o a oportunidade de visitar paÃ-ses das
AmÃ©ricas e Europa, percorrendo os Oceanos AtlÃ¢ntico, PacÃ-fico, e Mar MediterrÃ¢neo,
entre outros.
ApÃ³s o regresso da Viagem de InstruÃ§Ã£o, as guardas-marinha intendentes serÃ£o
nomeadas para o posto de 2Âº Tenente e designadas para exercerem suas atividades nas
diversas OrganizaÃ§Ãµes Militares do PaÃ-s, como os Centros de IntendÃªncia, Bases Navais
e Fuzileiros Navais, entre outros.
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