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As inscriÃ§Ãµes para o Concurso de AdmissÃ£o Ã Escola Naval continuam abertas atÃ© o dia
31 de marÃ§o. As vagas sÃ£o para candidatos de ambos os sexos que tenham concluÃ-do o
ensino mÃ©dio, tenham idade entre 18 e 23 anos completos atÃ© 1Â° de janeiro de 2018 e
nÃ£o sejam casados, nem tenham constituÃ-do uniÃ£o estÃ¡vel e nÃ£o tenham filhos, entre
outras exigÃªncias.
Os que concluÃ-rem com bom aproveitamento o curso de formaÃ§Ã£o iniciam a carreira na
Marinha como guarda-marinha, recebendo remuneraÃ§Ã£o inicial que, atualmente, Ã© de
R$7.458,92.
Os cursos ministrados na Escola Naval sÃ£o destinados Ã formaÃ§Ã£o de Oficiais para o
Corpo da Armada (CA), o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e o Corpo de Intendentes de
Marinha (CIM). As inscriÃ§Ãµes devem ser feitas no site da Diretoria de Ensino da Marinha
(DEnsM). A oferta Ã© de 30 vagas, sendo 18 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino.
A taxa de inscriÃ§Ã£o de R$75, pode ser paga atÃ© o dia 10 de abril. HaverÃ¡ tambÃ©m,
postos de inscriÃ§Ã£o presencial, atendendo de 8h30 Ã s 16h os candidatos que nÃ£o
possuem acesso Ã internet. A relaÃ§Ã£o das organizaÃ§Ãµes militares que oferece o
serviÃ§o estÃ¡ disponÃ-vel no edital.
No dia 26 de abril serÃ¡ divulgada a data de realizaÃ§Ã£o a primeira etapa da seleÃ§Ã£o, a
prova escrita objetiva de MatemÃ¡tica e FÃ-sica. Os classificados farÃ£o ainda outra prova
escrita de PortuguÃªs, InglÃªs e RedaÃ§Ã£o. Os selecionados serÃ£o convocados para
realizar os eventos complementares que constituem a segunda etapa do concurso, que sÃ£o:
inspeÃ§Ã£o de saÃºde, teste de aptidÃ£o fÃ-sica, verificaÃ§Ã£o de dados biogrÃ¡ficos,
anÃ¡lise de documentos, avaliaÃ§Ã£o psicolÃ³gica e perÃ-odo de adaptaÃ§Ã£o.
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