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A Marinha divulgou o nÃºmero final de inscritos do concurso de admissÃ£o Ã s Escolas de
Aprendizes-Marinheiros. Este ano, 32.193 rapazes estÃ£o na disputa pelas 2.200 vagas
oferecidas.
Aqueles que se inscreveram para o concurso de admissÃ£o as Escolas de
Aprendizes-Marinheiros (EAM 2010) jÃ¡ podem consultar no site da Diretoria de Ensino da
Marinha e nos locais credenciados, os locais onde farÃ£o as suas provas.
No prÃ³ximo dia 27, serÃ¡ aplicado o exame de escolaridade, no horÃ¡rio das 10 Ã s 14 horas.
A Marinha alerta que os portÃµes de acesso serÃ£o abertos Ã s 7h30 e serÃ¡ fechado Ã s
8h40 horas. A recomendaÃ§Ã£o principal Ã© que os inscritos cheguem aos locais de prova
com antecedÃªncia do horÃ¡rio de fechamento dos acessos.
O exame, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e classificatÃ³rio, conterÃ¡ de 50 questÃµes, sendo 15 de
MatemÃ¡tica, 15 de PortuguÃªs e 20 de CiÃªncias (FÃ-sica e QuÃ-mica). Aqueles que
acertarem menos de 50% da prova estÃ£o automaticamente eliminados do concurso.
Os classificados nesta etapa serÃ£o convocados para os eventos complementares, entre os
quais estÃ£o seleÃ§Ã£o psicofÃ-sica e teste de suficiÃªncia fÃ-sica. Estas etapas sÃ£o
eliminatÃ³rias.
Por fim, os aprovados no processo seletivo do EAM 2010 serÃ£o chamados para a
verificaÃ§Ã£o de dados biogrÃ¡ficos e o perÃ-odo de adaptaÃ§Ã£o.
ServiÃ§o:
www.ensino.mar.mil.br
Postos credenciados: Diretoria de Ensino da Marinha - Rua Visconde de ItaboraÃ-, nÂº69,
Centro, Rio de Janeiro/RJ. Tel: (21) 2104-6006.
Base AÃ©rea Naval de SÃ£o Pedro da Aldeia - Rua Comandante Ituriel, s/nÂº, Fluminense,
SÃ£o Pedro da Aldeia/RJ. Tel: (22) 2621-4047.
ColÃ©gio Naval - Av. Marques de LeÃ£o, s/nÂº, Centro, Angra dos Reis/RJ. Tel: (24)
3379-3018.
SanatÃ³rio Naval de Nova Friburgo - Av. Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nÂº,
Centro, Nova Friburgo/RJ. Tel: (22) 2522-9916/3016 ramal 202. Tel: (21) 2104-6006
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