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EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para o concurso pÃºblico de admissÃ£o Ã s Escolas de
Aprendizes-Marinheiros (CPEAM) de 2017. A oferta Ã© de 1.240 vagas, com remuneraÃ§Ãµes
iniciais de R$1.500, podendo chegar a atÃ© R$2.500 apÃ³s trÃªs anos de serviÃ§o.
Â– FAÃ‡A O CURSO PREPARATÃ“RIO NO CAPE PREPARATÃ“RIOS.
As inscriÃ§Ãµes devem ser feitas atravÃ©s do site da Marinha.
Aqueles que nÃ£o possuem acesso Ã internet poderÃ£o fazer suas inscriÃ§Ãµes em postos
presenciais de atendimento instalados nas cidades onde serÃ£o realizadas as provas objetivas
e as demais etapas do concurso. a lista com o endereÃ§o dos postos de atendimento pode ser
consultada no edital do processo de admissÃ£o.
Os candidatos terÃ£o atÃ© o dia 13 de marÃ§o para efetuar o pagamento da taxa de
inscriÃ§Ã£o que estÃ¡ fixada no valor de R$30. PoderÃ£o solicitar isenÃ§Ã£o de taxa os que
comprovarem pertencer a famÃ-lia de baixa renda e estiverem inscritos no programa social do
governo, CadÃšnico.
Somente candidatos do sexo masculino podem concorre
Os candidatos que estiverem no Ãºltimo ano do ensino mÃ©dio sÃ³ poderÃ£o assumir a vaga
se apresentarem o diploma na data estabelecida para a realizaÃ§Ã£o da validaÃ§Ã£o
documental.
A seleÃ§Ã£o serÃ¡ em cinco etapas: prova objetiva, inspeÃ§Ã£o de saÃºde, teste de aptidÃ£o
fÃ-sica, avaliaÃ§Ã£o psicolÃ³gica, verificaÃ§Ã£o de dados e de documentos.
A prova, cuja data conhecida a partir de 3 de abril, terÃ¡ 50 questÃµes de MatemÃ¡tica,
PortuguÃªs e CiÃªncias (FÃ-sica e QuÃ-mica).
O curso serÃ¡ ministrado sob o regime de internato nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros
(EAM), que ficam nas cidades de VitÃ³ria (ES), FlorianÃ³polis (SC), Recife (PE) e Fortaleza
(CE).
A duraÃ§Ã£o Ã© de 48 semanas e, ao longo da formaÃ§Ã£o, serÃ£o ministradas aulas do
ensino bÃ¡sico e ensino militar-naval. Durante o curso os alunos terÃ£o direito a
alimentaÃ§Ã£o, uniforme, assistÃªncia mÃ©dico-odontolÃ³gica, psicolÃ³gica, social e religiosa,
alÃ©m de receber uma remuneraÃ§Ã£o correspondente ao valor que estÃ¡ previsto em lei.
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