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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
A Marinha do Brasil pode divulgar, nos prÃ³ximos dias, o edital do concurso de admissÃ£o para
a Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM). Isto porque a corporaÃ§Ã£o jÃ¡ tem um
planejamento de cronograma para a realizaÃ§Ã£o de seus concursos para este ano.
Ao contrÃ¡rio do que foi publicado o edital nÃ£o estava previsto para ser divulgado nesta
quinta, dia 25. Esta Ã© a data provÃ¡vel de envio do edital para publicaÃ§Ã£o no DiÃ¡rio Oficial
da UniÃ£o. Caso a Marinha execute esse cronograma, a tendÃªncia Ã© que as regras do
concurso sejam divulgadas ou nesta sexta-feira, dia 26 ou na segunda, dia 29.
A Marinha divulgou as datas provÃ¡veis do concurso para aprendizes-marinheiros com o intuito
de permitir que os interessados na seleÃ§Ã£o tenham melhores condiÃ§Ãµes para
organizarem seus estudos. No entanto, a prÃ³pria corporaÃ§Ã£o, ao divulgar o cronograma
desse concurso, alertou para o fato de que, por trÃ¢mites internos, podem ocorrer
pequenos adiamentos.
Pelo cronograma divulgado, as inscriÃ§Ãµes comeÃ§arÃ£o na prÃ³xima segunda-feira, dia 29
e terminarÃ£o no dia 28 de marÃ§o. Assim como nos Ãºltimos anos, a tendÃªncia Ã© que seja
possÃ-vel fazer o cadastro para participar da seleÃ§Ã£o pela internet ou em postos de
atendimento presencial. A taxa de inscriÃ§Ã£o ainda serÃ¡ divulgada.
A Marinha jÃ¡ havia antecipado algumas das principais informaÃ§Ãµes do concurso para
Aprendizes-Marinheiros. Se nÃ£o ocorreram alteraÃ§Ãµes no planejamento inicial, serÃ£o
oferecidas 1.340 vagas. A escolaridade mÃ-nima exigida Ã© o ensino mÃ©dio completo e sÃ³
homens podem participar do processo seletivo.
A partir desse ano, os rendimentos iniciais sÃ£o de R$1.600 e chegam R$2.500 apÃ³s trÃªs
anos, quando o marinheiro serÃ¡ nomeado cabo, recebendo diploma de formaÃ§Ã£o tÃ©cnica
dentro da Ã¡rea escolhida. Durante o curso de formaÃ§Ã£o, que dura 48 semanas e acontece
nas prÃ³prias escolas de aprendizes, o aluno recebe uma bolsa-auxÃ-lio de R$790.
Podem participar brasileiros natos ou naturalizados, solteiros e que tenham mais de 18 e
menos de 22 anos no dia 1Âº de janeiro de 2017.
Outra mudanÃ§a diz respeito Ã s provas. No lugar da disciplina de CiÃªncias, os participantes
resolverÃ£o itens de FÃ-sica e QuÃ-mica. As de PortuguÃªs e MatemÃ¡tica foram mantidas.
Pela previsÃ£o de cronograma da Marinha, a avaliaÃ§Ã£o estÃ¡ marcada para 15 de maio. Os
classificados na prova objetiva terÃ£o pela frente, entre outros eventos, verificaÃ§Ãµes de
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dados biogrÃ¡ficos, inspeÃ§Ã£o de saÃºde e teste de aptidÃ£o fÃ-sica.
No curso de formaÃ§Ã£o militar-naval, a novidade Ã© que, na segunda fase, jÃ¡ como
grumete, o aluno farÃ¡ curso especializaÃ§Ã£o tÃ©cnica inicial em uma das trÃªs Ã¡reas
ofertadas no edital. As Escolas de Aprendizes Marinheiros ficam nas cidades de FlorianÃ³polis
(SC), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Vila Velha (ES).
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