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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
Ao todo, a Marinha do Brasil oferta 1.340 vagas para o concurso de admissÃ£o Ã s Escolas
Aprendizes-Marinheiros. Do total, 280 destinam-se aos negros, conforme lei vigente. Caso
conclua a formaÃ§Ã£o com aproveitamento, o estudante serÃ¡ nomeado Cabo e receberÃ¡
formaÃ§Ã£o tÃ©cnica dentro da Ã¡rea pela qual optou concorrer. O salÃ¡rio inicial Ã© de
R$1.600, e, apÃ³s dois anos, os vencimentos chegam a R$2.500 mensais.
Apenas candidatos do sexo masculino, com mais de 18 e menos de 22 anos no dia 1Âº de
janeiro participam da seleÃ§Ã£o. AlÃ©m disso, Ã© preciso possuir o ensino mÃ©dio completo,
ser voluntÃ¡rio e brasileiro.
Para se inscrever, os interessados devem acessar a pÃ¡gina da Marinha, atÃ© o dia 28 de
marÃ§o, e preencher o formulÃ¡rio. Na inscriÃ§Ã£o, devem escolher entre as Ã¡reas de Apoio,
EletroeletrÃ´nica e MecÃ¢nica. Entre as especialidades disponÃ-veis nelas, estÃ£o Caldeiras,
Carpintaria, Motores de AviaÃ§Ã£o, Eletricidade, Cozinheiro, Barbeiro e Mergulho. Ao final do
processo, serÃ¡ preciso imprimir um boleto para pagamento da taxa de inscriÃ§Ã£o de R$20. O
prazo para quitÃ¡-la Ã© 31 de marÃ§o.
No perÃ-odo de inscriÃ§Ãµes, quem for membro de famÃ-lia de baixa renda e inscrito no
Cadastro Ãšnico para Programas Sociais do Governo Federal (Cad-Ãšnico) pode solicitar
isenÃ§Ã£o. A relaÃ§Ã£o dos pedidos deferidos sai a partir de 29 de marÃ§o no endereÃ§o
eletrÃ´nico da corporaÃ§Ã£o.
A primeira etapa do processo seletivo estÃ¡ prevista para ocorrer em 15 de maio. Os
candidatos responderÃ£o 50 questÃµes de MatemÃ¡tica, PortuguÃªs, FÃ-sica e QuÃ-mica. Os
classificados nesta fase passarÃ£o, ainda, por mais cinco etapas: inspeÃ§Ã£o de saÃºde, teste
de aptidÃ£o fÃ-sica, avaliaÃ§Ã£o psicolÃ³gica e verificaÃ§Ã£o de dados biogrÃ¡ficos e de
documentos.
O curso de formaÃ§Ã£o dura 48 semanas e serÃ¡ ministrado em uma das quatro Escolas
Aprendizes-Marinheiros, localizadas nos estados de Recife, CearÃ¡, EspÃ-rito Santo e Santa
Catarina. Ao longo do perÃ-odo, o estudante recebe uma bolsa auxÃ-lio no valor de R$790.
ServiÃ§o
www.mar.mil.br
www.ensino.mar.mil.br

P�ina 1 / 1

