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MARINHA DO BRASIL 
 

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 
 

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO COLÉGIO NAVAL (CPAC N) EM 2014 

A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), na qualidade de Órgão Supervisor, resolve 
retificar o Edital do Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval (CPACN) em 2014,  
publicado na Seção 3, do D.O.U nº 100, de 28/05/2014, conforme abaixo discriminado:  

 

- Incluir na tabela do “ANEXO I”: 

 

Cuiabá/MT 
(1) 

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. (2) 

 

- Abaixo da tabela do “ANEXO I”: 
 
Onde se lê: “(1) No ato da inscrição os candidatos que escolherem estas cidades realizarão as 
provas escritas e a redação nas respectivas cidades de escolha: Santa Maria/RS ou Curitiba/PR. 
Os candidatos que realizarem as provas em Santa Maria/RS estarão vinculados ao Serviço de 
Recrutamento Distrital do Comando do 5º Distrito Naval e os que realizarem as provas em 
Curitiba/PR estarão vinculados à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina 
(EAMSC), ORDI responsáveis por tais áreas geográficas.” 
 
Leia-se: “(1) No ato da inscrição os candidatos que escolherem estas cidades realizarão as 
provas escritas e a redação nas respectivas cidades de escolha: Santa Maria/RS, Curitiba/PR ou 
Cuiabá/MT. Os candidatos que realizarem as provas em Santa Maria/RS estarão vinculados ao 
Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 5º Distrito Naval, os que realizarem as provas 
em Curitiba/PR estarão vinculados à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina 
(EAMSC) e os que realizarem as provas em Cuiabá/MT estarão vinculados ao Serviço de 
Recrutamento Distrital do Comando do 6º Distrito Naval, ORDI responsáveis por tais áreas 
geográficas.” 
 

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.ingressonamarinha.mar.mil.br. 


