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O prazo de inscriÃ§Ãµes no concurso para o Curso de FormaÃ§Ã£o de Soldados Fuzileiros
Navais segue aberto atÃ© o dia 30 de marÃ§o. EstÃ£o sendo oferecidas 1.300 vagas para
candidatos do sexo masculino. O cadastro deve ser feito no site da Marinha e a taxa de
inscriÃ§Ã£o estÃ¡ fixada no valor de R$20. Os classificados ingressarÃ£o nos quadros do
Corpo de Fuzileiros recebendo um soldo de R$1.475.
Ao se inscrever, o candidato deverÃ¡ escolher em qual unidade deseja realizar as etapas de
seleÃ§Ã£o e qual serÃ¡ o local de sua lotaÃ§Ã£o. O total de vagas ficou distribuÃ-do da
seguinte forma: Rio de Janeiro (698), BrasÃ-lia (140), Rio Grande do Sul (75), BelÃ©m (80),
Mato Grosso do Sul (75), Amazonas (80), Rio Grande do Norte (60), Bahia (60) e SÃ£o Paulo
(32).
Os candidatos que nÃ£o possuem acesso Ã internet podem fazer suas inscriÃ§Ãµes em
postos de atendimento presencial que estÃ£o funcionando no horÃ¡rio compreendido entre 8h
e 16h. A lista com o endereÃ§o dos locais que oferecem o atendimento estÃ¡ disponÃ-vel no
edital do concurso. Para se candidatar, o candidato deve possuir ensino mÃ©dio completo,
idade mÃ-nima de 18 e mÃ¡xima de 21 anos completos atÃ© o dia 1Â° de janeiro de 2018,
altura entre 1,54m e 2,00m, alÃ©m de outras exigÃªncias descritas no edital.
A primeira etapa de seleÃ§Ã£o Ã© a prova escrita, que serÃ¡ realizada no dia 30 de maio. Ela
serÃ¡ composta por 50 questÃµes objetivas de PortuguÃªs e MatemÃ¡tica. Os selecionados
passarÃ£o ainda pelas seguintes etapas: verificaÃ§Ã£o de dados bibliogrÃ¡ficos, anÃ¡lise de
documentos, inspeÃ§Ã£o de saÃºde, teste fÃ-sico e avaliaÃ§Ã£o psicolÃ³gica.
O curso de formaÃ§Ã£o terÃ¡ duraÃ§Ã£o de 17 semanas e, durante esse perÃ-odo, os alunos
terÃ£o direito Ã alimentaÃ§Ã£o, uniforme e assistÃªncia mÃ©dico-odontolÃ³gica. Dos
classificados, 1.060 irÃ£o realizar o curso no Rio de Janeiro, enquanto para os outros 240 a
formaÃ§Ã£o serÃ¡ em BrasÃ-lia.
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