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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
Os interessados em participar do concurso de admissÃ£o ao Curso de FormaÃ§Ã£o de
Soldado Fuzileiros Navais devem se apressar: as inscriÃ§Ãµes terminam na prÃ³xima
segunda-feira, dia 29. Esta Ã© uma boa oportunidade para os jovens que sonham em
ingressar na carreira militar, pois, caso terminem a formaÃ§Ã£o com sucesso, os classificados
tÃªm como salÃ¡rio inicial R$1.587 mensais.
Para participar, serÃ¡ preciso acessar a pÃ¡gina da Marinha ou comparecer a uma das
organizaÃ§Ãµes militares disponÃ-veis para o procedimento. Ao efetuar o cadastro, o
candidato deverÃ¡ optar por qual estado deseja cursar o estÃ¡gio inicial. HÃ¡ vagas para o Rio
de Janeiro, BrasÃ-lia, Rio Grande do Sul, ParÃ¡ e Mato Grosso do Sul. As outras unidades
contempladas sÃ£o: Amazonas, Rio Grande do Norte, SÃ£o Paulo e Bahia.
ApÃ³s preencher o formulÃ¡rio Ã© preciso imprimir o boleto bancÃ¡rio. A taxa de inscriÃ§Ã£o
custa R$12 e deve ser paga atÃ© 1Âº de marÃ§o. NÃ£o hÃ¡ mais possibilidade de solicitar a
isenÃ§Ã£o deste valor. A relaÃ§Ã£o dos pedidos deferidos jÃ¡ pode ser consultada no
endereÃ§o eletrÃ´nico da corporaÃ§Ã£o. Somente candidatos do sexo masculino, brasileiros e
voluntÃ¡rios disputam as 1.860 vagas ofertadas. AlÃ©m disso, Ã© exigido como nÃ-vel de
escolaridade o ensino mÃ©dio completo. Outra exigÃªncia diz respeito ao limite de idade:
mÃ-nimo de 18 e mÃ¡ximo de 21 anos.
Marcada para 26 de abril, a primeira etapa da seleÃ§Ã£o abarca uma prova objetiva de 25
questÃµes divididas nas disciplinas de LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica. Quem for
classificado passarÃ¡, ainda, por etapas de verificaÃ§Ã£o de dados biogrÃ¡ficos, inspeÃ§Ã£o
de saÃºde, exame psicolÃ³gico e testes de condicionamento fÃ-sico. O resultado final do
concurso sairÃ¡ apenas em julho de 2017.
O curso de formaÃ§Ã£o serÃ¡ ministrado no Centro de InstruÃ§Ã£o Almirante MilcÃ-ades
Portela (Ciampa), no Rio de Janeiro, e no Centro de InstruÃ§Ã£o e Adestramento de BrasÃ-lia
(Ciab), em BrasÃ-lia. Com duraÃ§Ã£o de aproximadamente 17 semanas, ao longo do
perÃ-odo, o aluno estarÃ¡ na condiÃ§Ã£o de Recruta Fuzileiro Naval. Ele receberÃ¡ uma bolsa
auxÃ-lio no valor prÃ³ximo de R$642 por mÃªs.
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