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A Marinha divulgou mais uma oportunidade de ingresso na carreira militar. Desta vez, a
seleÃ§Ã£o destina-se ao Corpo Auxiliar de PraÃ§as. A formaÃ§Ã£o visa ocupar cargos
relativos Ã s Ã¡reas de AdministraÃ§Ã£o, Hidrografia, InformÃ¡tica, SaÃºde e ManutenÃ§Ã£o
dos meios existentes.
No total, sÃ£o ofertadas 165 vagas, distribuÃ-das pelas seguintes especialidades:
Contabilidade (14), EstatÃ-stica (02), GrÃ¡fica (10), Marcenaria (10), MecÃ¢nica (30),
Metalurgia (40), Meteorologia (10), Motores (40), QuÃ-mica (02) e Processamento de Dados
(07). Para este concurso, 20% das vagas sÃ£o reservadas aos candidatos negros, conforme
legislaÃ§Ã£o vigente.
O curso de formaÃ§Ã£o dura dezessete semanas e Ã© realizado no Rio de Janeiro. ApÃ³s a
sua conclusÃ£o, o aluno vai ser nomeado Cabo do CAP. No ano passado, a remuneraÃ§Ã£o
bruta inicial, para o posto, era de R$2.238 mensais. Outro atrativo Ã© o fato de o aluno poder
ingressar na carreira militar.
Podem participar do concurso, brasileiros natos, de ambos os sexos, com 18 anos completos e
menos de 25 no primeiro dia do mÃªs de janeiro de 2016. Ã‰ preciso, tambÃ©m, ter
concluÃ-do o curso tÃ©cnico de nÃ-vel mÃ©dio relativo Ã profissÃ£o que irÃ¡ concorrer, com
registro no respectivo Ã³rgÃ£o fiscalizador.
As inscriÃ§Ãµes poderÃ£o ser realizadas a partir do dia 22 de junho atÃ© 13 de agosto, por
meio da pÃ¡gina da instituiÃ§Ã£o. Ao acessÃ¡-la, serÃ¡ necessÃ¡rio digitar os dados no
formulÃ¡rio de inscriÃ§Ã£o e imprimir o boleto. A taxa Ã© de R$25, com o pagamento aceito
atÃ© 18 de agosto. HaverÃ¡ isenÃ§Ã£o deste valor somente para os membros de famÃ-lia de
baixa renda, e os inscritos no Cadastro Ãšnico para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÃšnico). Quem desejar solicitar, deve preencher o requerimento de isenÃ§Ã£o, tambÃ©m
disponÃ-vel no site da Marinha, e entregÃ¡-lo nas OrganizaÃ§Ãµes responsÃ¡veis. Os pedidos
serÃ£o recebidos no mesmo perÃ-odo das inscriÃ§Ãµes e o resultado sai na provÃ¡vel data de
14 de agosto.
O processo seletivo constitui-se de duas etapas: a seleÃ§Ã£o inicial, abarcando prova objetiva
de conhecimentos especÃ-ficos, com 50 questÃµes e uma RedaÃ§Ã£o. AlÃ©m disso, os
inscritos passarÃ£o pela inspeÃ§Ã£o de saÃºde, teste de aptidÃ£o fÃ-sica e verificaÃ§Ã£o de
dados biogrÃ¡ficos. A segunda fase Ã© composta pelo perÃ-odo de adaptaÃ§Ã£o,
verificaÃ§Ã£o de documentos, verificaÃ§Ã£o de dados biogrÃ¡ficos e avaliaÃ§Ã£o
psicolÃ³gica.
Edital do Concurso CAp Marinha
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