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DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS
CENTRO DE MÍSSEIS E ARMAS SUBMARINAS

DA MARINHA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Número do Processo: 63125.000391/2013-07. Ata de Registro de
Preços nº 001/2013. Objeto: Aquisição de mistura para pão e fer-
mento. Contratada: BROU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 10.626.575/0001-78. Itens: 1, 2 e 3. Valor: RS 15.599,50.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 003/2013. Fundamen-
to Legal: Lei nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis. Vigência:
12 meses a partir de sua assinatura. Data da Assinatura: 22 de julho
de 2013.

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO

EDITAL DE 23 DE JULHO DE 2013
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS

COMPLEMENTARES DE OFICIAIS DA MARINHA (CP-QC-
CA/FN) EM 2013

A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), na qualidade de
órgão supervisor, torna público que, no período de 12/08/13 a
12/09/13, estarão abertas as inscrições do Concurso Público em 2013,
destinado ao preenchimento de vagas nas profissões abaixo discri-
minadas:

QUADRO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DA ARMADA (QC-CA)
PROFISSÃO (*) VA G A S

Ciências Náuticas (Área de Máquinas) 20
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 5
Engenharia de Controle e Automação 5
Engenharia Mecânica 20
Engenharia de Computação 4
Engenharia Elétrica 5
Engenharia de Telecomunicações 5
Engenharia Eletrônica 5
Ciências Náuticas (Área de Náutica) 5

TO TA L 74
QUADRO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS FUZILEIROS NAVAIS (QC-FN)

PROFISSÃO (*) VA G A S
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 2
Engenharia de Controle e Automação 1
Engenharia Mecânica 7
Engenharia Civil 7
Engenharia de Telecomunicações 2
Engenharia de Computação 2
Engenharia Elétrica 2
Engenharia Eletrônica 1

TO TA L 24

(*) Além das profissões relacionadas, serão considerados vá-
lidos os documentos comprobatórios de conclusão de cursos de ba-
charelado cujas denominações anteriormente utilizadas constem na
Lista de Convergência de Denominação constante dos Referenciais
Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura,
disponível no sítio eletrônico do Ministério da Educação (MEC), na
Internet www.mec.gov.br

O Edital completo, com seus anexos, estará à disposição dos
candidatos na Internet, nos endereços www.ensino.mar.mil.br ou
www.ingressonamarinha.mar.mil.br, ou nos locais de inscrição lis-
tados no Anexo I e abaixo relacionados:

Cidades de realização
das provas e eventos

c o m p l e m e n t a re s

Organizações Responsáveis pela Divulgação (OR-
DI)

Rio de Janeiro / RJ. Diretoria de Ensino da Marinha - Rua Visconde de Itaboraí, nº
69 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20010-060 - Tel.: (21)
2104-6006.

Vila Velha / ES. Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES)
- Enseada do Inhoá, s/nº - Prainha - Vila Velha/ES - CEP
29100-900 - Tel.: (27) 3041-5417.

Salvador / BA. Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 2º Distrito
Naval - Avenida das Naus, s/nº - Comércio - Salvador/BA -
CEP 40015-270 - Tel.: (71) 3507-3825/3727.

Natal / RN. Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 3º Distrito
Naval - Rua Aristides Guilhem, nº 331 - Alecrim - Natal/RN -
CEP 59040-140 - Tel.: (84) 3216-3440.

Olinda / PE. Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE) -
Avenida Olinda, s/nº - Complexo de Salgadinho - Olinda/PE -
CEP: 53010-000 - Tel.: (81) 3412-7615.

Fortaleza / CE. Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE) - Ave-
nida Coronel Filomeno Gomes, nº 30 - Jacarecanga - For-
taleza/CE - CEP 60010-280 - Tel.: (85) 3288-4716.

Belém / PA. Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 4º Distrito
Naval - Praça Carneiro da Rocha, s/nº - Cidade Velha - Be-
lém/PA - CEP 66020-150 - Tel.: (91) 3216-4022.

São Luís / MA. Departamento do Ensino Profissional Marítimo da Capitania
dos Portos do Maranhão - Avenida José Sarney, s/nº - Com-
plexo Jenipapeiro/Camboa - São Luís/MA - CEP 65020-720 -
Tel.: (98) 2107-0150/0157.

Rio Grande / RS. Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 5º Distrito
Naval - Rua Almirante Cerqueira e Souza, nº 197 - Centro - Rio
Grande/RS - CEP 96201-260 - Tel.: (53) 3233-6106.

Porto Alegre / RS. Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Alegre - Rua dos
Andradas, nº 386 - Centro - Porto Alegre/RS - CEP 90020-000
- Tel.: (51) 3226-1711 ramais 39 e 42.

Florianópolis / SC. Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC)
- Avenida Marinheiro Max Schramm, nº 3028 - Estreito - Flo-
rianópolis/SC - CEP 88095-900 - Tel.: (48) 3298-5075/3024-
3 4 11 .

Ladário / MS. Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 6º Distrito
Naval - Rua 14 de Março, s/nº - Centro - Ladário/MS - CEP
79370-000 - Tel.: (67) 3234-1232.

Brasília / DF. Serviço de Recrutamento Distrital - Esplanada dos Ministérios -
Bloco "N" - Térreo - Prédio Anexo ao do Comando da Ma-

rinha - Brasília/DF - CEP 70055-900 - Tel.: (61) 3429-1190.
São Paulo / SP. Comando do 8º Distrito Naval - Rua Estado de Israel, nº 776 -

Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04022-002 - Tel.: (11)
5080-4797/ 4859.

Manaus / AM. Comando do 9º Distrito Naval - Rua Bernardo Ramos, s/nº -
Centro - Ilha de São Vicente - Manaus/AM - CEP 69005-310 -
Tel.: (92) 2123-2278/2275.

As datas relativas às diversas etapas e eventos do Concurso
Público encontram-se disponíveis no Calendário de Eventos, do Ane-
xo II, e abaixo relacionadas:

E V E N TO D ATA AT I V I D A D E S
01 12/08/13 a 12/09/13 Período de inscrições.
02 A partir de 27/09/13 O candidato deverá consultar a página da DEnsM,

na Internet ou as ORDI (pessoalmente ou através
dos telefones disponíveis) para obter a data, os
horários de abertura e fechamento dos portões, o
horário limite para se apresentar na sala ou setor
para identificação, o horário de realização da prova
escrita, o endereço do local onde realizará a prova
escrita e o material suplementar necessário à rea-
lização da mesma.

03 Data e horário a serem
definidos. Consultar

evento anterior

Prova escrita de conhecimentos profissionais e Re-
dação.

04 Data a ser definida. Divulgação dos gabaritos à disposição dos can-
didatos nas ORDI e Internet. Após a realização da
prova o candidato deverá acompanhar no sítio ele-
trônico da DEnsM, ou através das ORDI a di-
vulgação dos gabaritos.

05 A partir de 27/11/13 Divulgação das notas dos candidatos aprovados na
prova escrita, na Internet e em BONO da MB, à
disposição dos candidatos nas ORDI.

06 A partir de 12/12/13 Divulgação dos candidatos aprovados na prova es-
crita e convocação para realização dos Eventos
Complementares, na Internet e em BONO da MB,
à disposição dos candidatos nas ORDI.

07 06/01/14 a 05/02/14 Inspeção de Saúde (IS) e entrega de documentos
para realização da Verificação de Documentos
(VD) - Fase Preliminar, preenchimento do Ques-
tionário Biográfico Simplificado (QBS) - Fase Fi-
nal da VDB.

08 21/01/14 a 07/02/14 Teste de Aptidão Física (TAF) para os candidatos
aptos na IS.

09 A partir de 27/02/14 Divulgação do Resultado Final da Seleção Inicial
do Concurso Público na Internet e por BONO.

10 10/03/14 Concentração dos candidatos titulares, no Centro
de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), para
o início do Período de Adaptação, Verificação de
Documentos (Fase final) e realização da Avaliação
Psicológica (AP).

11 10/03/14 a 30/03/14 Período de Adaptação.
12 31/03/14 Início do Curso.

VICE-ALMIRANTE LEONARDO PUNTEL

Diretor

EDITAL DE 23 DE JULHO DE 2013
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO

DE CAPELÃES NAVAIS DO CORPO AUXILIAR DA
MARINHA (CP-CAPNAV) EM 2013

A Diretoria de Ensino da Marinha, na qualidade de Órgão
Supervisor e em cumprimento à decisão proferida nos autos do Pro-
cesso n°33424-96.2013.4.01.3400, em trâmite na 5ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal, decidiu alterar o Edital do Con-
curso Público, publicado no D.O.U nº 78, 24/04/2013.

- No item "3.1 - DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRI-
ÇÃO"

Alterar a alínea a), do subitem 3.1.2
Onde se lê: "a) ser brasileiro nato, ser do sexo masculino,

nos termos do art. 12, I, da CFRB/88;" leia-se: "a) ser brasileiro nato,
para ambos os sexos (quando a religião permitir), nos termos do art.
12, I, da CFRB/88".

Fim adequar o Edital supracitado à decisão do referido Pro-
cesso, esse Órgão Supervisor resolveu incluir/alterar os itens con-
forme abaixo discriminados:

- No item "8 - DOS EVENTOS COMPLEMENTARES"
Incluir o subitem:
"8.8 - Caso o rendimento geral dos candidatos, por ocasião

da realização da prova escrita objetiva de Conhecimento, não permita
a convocação de um número suficiente de candidatos, para a rea-
lização dos Eventos Complementares, a critério da Administração
Naval, poderão ser chamados tantos candidatos quantos forem ne-
cessários, respeitada a ordem de classificação, para completar o nú-
mero previsto, ainda que não atendido o previsto na alínea a), do
subitem 6.4."

- No item "10 - DA INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS) (eli-
minatória)"

Incluir os subitens:
"10.8 - A confirmação de gestação, em qualquer etapa do

processo pericial, implicará no cancelamento imediato da Inspeção de
Saúde da candidata sem emissão de laudo, interrompendo a realização
da Inspeção de Saúde (IS) e impossibilitando a candidata da rea-
lização do Teste de Aptidão Física (TAF). Tal candidata realizará os
demais eventos complementares e deverá ser reapresentada para rea-
lizar nova Inspeção de Saúde no ano seguinte, se, à época do Re-
sultado Final da Seleção Inicial do Concurso Público do qual ela
participou, estiver classificada dentro do número de vagas previstas,
desde que respeitados os demais requisitos, que permitem o ingresso
nas carreiras da Marinha, no momento da matrícula no curso de
formação.

10.9 - A candidata com filho nascido há menos de 6 (seis)
meses não poderá realizar o TAF, sendo resguardado seu direito de
adiamento desse exame, mediante requerimento da candidata, desde
que respeitados os demais requisitos, que permitem o ingresso nas
carreiras da Marinha, no momento da matrícula no curso de for-
mação. Tal candidata realizará os demais Eventos Complementares e
deverá ser reapresentada para realizar nova Inspeção de Saúde no ano
seguinte, se, à época do Resultado Final da Seleção Inicial do Con-
curso Público do qual ela participou, estiver classificada dentro do
número de vagas previstas.

10.10 - A candidata que se apresentar para nova Inspeção de
Saúde, no ano seguinte, em decorrência do disposto no subitem 10.8
ou 10.9, e for aprovada nesta e nas demais Etapas, terá garantida uma
vaga, além das vagas previstas no Concurso Público daquele ano,
mesmo que não esteja prevista abertura de vaga para sua profissão.

10.11 - O candidato que se seguir na classificação ocupará o
lugar da candidata enquadrada no subitem 10.8 ou 10.9, de modo que
todas as vagas previstas sejam preenchidas."

- No item "11 - DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
(eliminatório)"

Alterar os textos das alíneas a) e b) do subitem 11.4 para:
"a) nadar o percurso de 25 (vinte e cinco) metros no tempo

de 1 (um) minuto, para ambos os sexos, levando em consideração as
seguintes observações:

- A saída poderá ocorrer de fora da piscina (borda ou bloco
de partida) ou de dentro da piscina, a critério do candidato; e

- O candidato deverá utilizar apenas os recursos inerentes ao
seu próprio corpo, não sendo permitido nenhum apoio no fundo, na
borda lateral e/ou raiamento da piscina.

b) correr o percurso de 2400 (dois mil e quatrocentos) me-
tros no tempo de 17 (dezessete) minutos, para ambos os sexos. A
corrida poderá ser realizada em pista oficial de atletismo ou em
qualquer percurso plano previamente demarcado."; e

Alterar o texto do subitem 11.7 para:
"Além do comprovante de inscrição e do documento de

identificação, o candidato deverá levar tênis, calção, camiseta para
ginástica, sunga de banho ou maiô para a natação e o comprovante de
apto da IS."

- No item I do ANEXO IV, "EXAMES COMPLEMEN-
TARES OBRIGATÓRIOS REALIZADOS PELA MB:" incluir o su-
bitem:

"t) Condições Ginecológicas
Oforites; cistos ovarianos com indicação cirúrgica; salpin-

gites, lesões uterinas e outras anormalidades adquiridas, exceto se
insignificantes e desprovidas de potencialidade mórbida; mastites. Os
pareceres especializados deverão mencionar quais os exames com-
plementares utilizados e o estado das mamas e genitais."

- No item III do ANEXO IV, "EXAMES
COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS REALIZADOS

PELA MB:" incluir o subitem:
"- Para as candidatas, salvo se desnecessário no caso de

gravidez óbvia, será efetuado teste de gravidez (TIG)."
As inscrições serão reabertas no período de 29/07/2013 a

02/08/2013. O limite para o pagamento da taxa de inscrição será até
o dia 06/08/2013. Os candidatos que se enquadrarem no subitem
3.4.1, do Edital, poderão solicitar isenção de pagamento da taxa de
inscrição nos dias 29 e 30/07/2013.

Oportunamente, os candidatos deverão consultar as Orga-
nizações Responsáveis pela Divulgação (ORDI), pessoalmente ou
através dos telefones disponíveis, ou no sítio eletrônico desta Di-
retoria: www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamari-
nha.mar.mil.br, na Internet, para obter o novo Calendário de Even-
tos.

VICE-ALMIRANTE LEONARDO PUNTEL
Diretor

EDITAL DE 23 DE JULHO DE 2013
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO
DE ENGENHEIROS DA MARINHA (CP-CEM) EM 2013

A Diretoria de Ensino da Marinha, na qualidade de Órgão
Supervisor, torna público que, no Edital publicado na Seção 3, do
D.O.U. nº 118, de 21/06/13, resolveu acrescer o nº de vagas da
seguinte profissão, conforme a seguir discriminado, onde se lê: En-
genharia Mecatrônica "vaga: 01", leia-se: "vagas: 03".

O Edital completo, com seus anexos e retificações está à
disposição dos candidatos, na Internet, no sítio eletrônico da DEnsM,
nos endereços: www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamari-
n h a . m a r. m i l . b r

VICE-ALMIRANTE LEONARDO PUNTEL
Diretor
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