
 

 

COLÉGIO NAVAL 2018 
VAGAS MASCULINO (190) 
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 Período de Inscrição DE 12 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2018 

Local de Inscrição www.ingressonamarinha.mar.mil.br 

Taxa de pagamento R$ 100,00 
(G.R.U. Qualquer agência bancária até 30/4/2018). 
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 1º DIA O candidato 

deverá consultar 
a página na 

internet a partir 
de 25/05/18 

para obter datas, 
locais e horários.  

Matemática (20) E Inglês (20)                
Todas Objetivas 

HORÁRIO 

Duração: 5h 

2º DIA 

Português (20), Estudos Sociais 
(12) e Ciências (18) e uma 

Redação; 
Todas Objetivas, exceto Redação. 

Duração: 4h 

DOCUMENTAÇÃO RG E CPF 

OBSERVAÇÕES 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

1. ser brasileiro nato; 

2. ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2019; 
3. ter concluído, com aproveitamento, o 9º ano do Ensino Fundamental até a data prevista no Calendário de Eventos 

(Anexo II) para a incorporação no CN;  
4. possuir bons antecedentes de conduta para a situação de futuro Oficial da Marinha; 
5. ter autorização do responsável legal para incorporação à Marinha;  
6. possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
7. possuir documento oficial de identificação, com fotografia na qual possa ser reconhecido, assinatura e dentro da 

validade; 
8. O número do CPF e do documento oficial de identificação serão exigidos no ato da inscrição;   
9. 3.1.5 - O candidato que não possuir registro no CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em 

qualquer agência do Banco do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal ou da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, em tempo hábil, a fim de permitir sua inscrição.   

10. 3.1.6 - Os candidatos, que não possuírem esses documentos até o final do período de inscrição, poderão informar 
o de seu responsável legal. Por ocasião da realização das provas escritas e demais Eventos, o candidato deverá 
portar, obrigatoriamente, seu próprio documento oficial de identificação, conforme previsto no item 4, deste 
Edital.   

11. Serão considerados eliminados, em qualquer fase, os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta), 
numa escala de 0 (zero) a 100 (cem), em cada disciplina ou na Redação.  

12. A Redação deverá ser dissertativa e escrita em letra cursiva, com ideias claras, coerentes e objetivas, cujo título 
versará sobre assunto considerado de importância pela Administração Naval e será realizada no mesmo dia 
programado para a prova de Estudos Sociais, Ciências e Português. 

13. O candidato não poderá levar a prova após sua realização. Será disponibilizado, na contracapa da prova, um 
modelo da Folha de Respostas para que o candidato preencha o seu gabarito para posterior conferência. 

14. Os candidatos que obtiverem a mesma média nas provas escritas serão posicionados entre si de acordo com a 
seguinte ordem de prioridade:  a) maior nota em Matemática e Inglês; b) maior nota em Estudos Sociais, Ciências 
e Português; e c) maior idade. 
DATAS IMPORTANTES: 

15. 30/10/2018: Divulgação dos candidatos aprovados nas provas escritas; 
16. 04/02/2019: Início do Curso. 

 

 


