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O concurso de admissÃ£o ao Corpo de Fuzileiros Navais Ã© uma boa oportunidade para quem
busca ingresso na carreira militar, principalmente pela oferta de vagas, a maior entre os
concursos que recebem inscriÃ§Ãµes. SÃ£o 1.620, somente para homens com
remuneraÃ§Ã£o de R$1.100, apÃ³s o curso de formaÃ§Ã£o.
As inscriÃ§Ãµes vÃ£o atÃ© dia 16 de agosto e podem ser feitas pela internet ou em um dos
postos de inscriÃ§Ã£o locais. A escolaridade mÃ-nima exigida Ã© o ensino fundamental
completo (o diploma sÃ³ Ã© exigido na matrÃ-cula). O valor da inscriÃ§Ã£o Ã© de R$20.
Os interessados no concurso de admissÃ£o devem optar pelas turmas I/2013 ou II/2013
quando forem se inscrever. Quem quiser participar deve estar em dia com obrigaÃ§Ãµes civis e
militares; ter entre 18 e 21, completados atÃ© 1Â° de janeiro de 2013; ter altura mÃ-nima de
1,54m e mÃ¡xima 2,00m, entre outros requisitos. A lista completa pode ser consultada no
edital.
Quem quiser pedir isenÃ§Ã£o de taxa deve fazÃª-lo atÃ© o dia 2 de agosto preenchendo um
requerimento, disponÃ-vel no site do Corpo de Fuzileiros Navais, indicando seu nÃºmero de
identificaÃ§Ã£o social e declarando ser membro de famÃ-lia de baixa renda, dentro do
estipulado no edital.
O exame de escolaridade, marcado para 25 de setembro, cobrarÃ¡ questÃµes de PortuguÃªs e
MatemÃ¡tica. O processo seletivo tambÃ©m inclui: inspeÃ§Ã£o de saÃºde, verificaÃ§Ã£o de
dados biogrÃ¡ficos, teste de suficiÃªncia fÃ-sica e exame psicolÃ³gico. O curso de formaÃ§Ã£o
dura em torno de 17 semanas e serÃ¡ realizado no Rio de Janeiro.
Apostilas preparatÃ³rias para FUZILEIROS NAVAIS? Compre Aqui!
Follow @capecurso
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