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[url=https://www.youtube.com/user/cursocape]INSCREVA-SE NO NOSSO CANAL DO
YOUTUBE E RECEBA NOTÃ•CIAS ATUALIZADAS SOBRE CONCURSOS
Estudantes do sexo masculino que desejam ingressar na carreira militar tÃªm pela frente uma
grande oportunidade. A Marinha do Brasil oferece um total de 3.200 vagas distribuÃ-das em
dois de seus principais concursos. As oportunidades sÃ£o para o Curso de FormaÃ§Ã£o de
Soldados Fuzileiros Navais, que jÃ¡ tem edital publicado, e para as turmas de 2017 das
Escolas de Aprendizes Marinheiros (EAM), que terÃ¡ suas regras divulgadas em breve.
AtÃ© o ano passado, ambos os concursos eram destinados a candidatos com ensino
fundamental. Agora, para concorrer, Ã© necessÃ¡rio ter o ensino mÃ©dio concluÃ-do atÃ© a
etapa de verificaÃ§Ã£o dos documentos. AlÃ©m disso, houve mudanÃ§a no valor da
remuneraÃ§Ã£o apÃ³s o curso de formaÃ§Ã£o nas EAM. Confira abaixo as principais
informaÃ§Ãµes de cada concurso.
Principais informaÃ§Ãµes dos concursos para aprendizes e fuzileiros:
InscriÃ§Ãµes - No concurso para fuzileiros, as inscriÃ§Ãµes comeÃ§am em 1Âº de fevereiro,
pela internet e em postos de atendimento presencial. O prazo vai atÃ© o dia 29 de fevereiro. O
valor da taxa Ã© de R$12. No caso das Escolas de Aprendizes, o cronograma sÃ³ serÃ¡
conhecido quando for divulgado o edital.
IsenÃ§Ã£o de taxa - Em ambos os concursos, os critÃ©rios para pedidos de isenÃ§Ã£o de
taxa funcionam da mesma forma. A Marinha isenta do pagamento do valor, o candidato que
seja membro de famÃ-lia de baixa renda, nos termos da legislaÃ§Ã£o vigente, e faÃ§a parte do
Cadastro Ãšnico de Programas Sociais do Governo Federal, o CAdUnico. No caso do concurso
para Fuzileiros, solicitaÃ§Ãµes devem ser feitas de 1Âº a 12 de fevereiro. O cronograma de
solicitaÃ§Ãµes para aprendizes-marinheiros ainda serÃ¡ divulgado.
Requisitos - Os concursos sÃ£o destinados a candidatos com no mÃ-nimo, 18 anos e, no
mÃ¡ximo, 21 anos, atÃ© o dia 1Â° de janeiro de 2017. AlÃ©m disso, Ã© preciso estar em dia
com as obrigaÃ§Ãµes militares e eleitorais, dentre outras exigÃªncias que poderÃ£o ser
consultadas nos editais dos respectivos concursos.
RemuneraÃ§Ã£o - A remuneraÃ§Ã£o durante o curso de formaÃ§Ã£o, nas Escolas de
Aprendizes de Marinheiros (EAM), Ã© de R$790. Os rendimentos iniciais sÃ£o de R$1.600 e
chegam a R$2.500 apÃ³s trÃªs anos, quando o marinheiro serÃ¡ nomeado cabo e receberÃ¡ o
diploma da formaÃ§Ã£o tÃ©cnica cursada. No caso dos fuzileiros, a bolsa auxÃ-lio serÃ¡ de
R$642 durante a formaÃ§Ã£o. ApÃ³s o curso, o vencimento bruto inicial Ã© de R$1.587
mensais.
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Vagas - Para as turmas de 2017 das Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM), serÃ£o
ofertadas 1.340 vagas, distribuÃ-das por quatro unidades, localizadas em FlorianÃ³polis (SC),
Fortaleza (CE), Recife (PE) e Vila Velha (ES). JÃ¡ para fuzileiros, sÃ£o 1.860 vagas.
Prova Objetiva - O processo para as Escolas de Aprendizes teve mudanÃ§as em relaÃ§Ã£o as
provas. Agora, em vez de questÃµes de CiÃªncias, os participantes resolverÃ£o itens de
FÃ-sica e QuÃ-mica. PortuguÃªs e MatemÃ¡tica foram mantidas. No caso dos fuzileiros, a
estrutura da avaliaÃ§Ã£o nÃ£o teve alteraÃ§Ã£o e a prova serÃ¡ de PortuguÃªs e
MatemÃ¡tica.
Etapas complementares - Nos dois concursos, os classificados na 1Âª etapa terÃ£o que passar
por exame psicolÃ³gico, InspeÃ§Ã£o de saÃºde, teste de suficiÃªncia fÃ-sica e verificaÃ§Ã£o
de documentos.
ServiÃ§o
https://www.ensino.mar.mil.br
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