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APÊNDICE I  
 
 

MARINHA DO BRASIL  

COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL 

 

CRONOGRAMA DE EVENTOS – SELEÇÃO UNIFICADA PARA O SMV OFICIAIS 2018 

ÁREAS DE SAÚDE, APOIO À SAÚDE, TÉCNICA E DE ENGENHARIA. 

 

Eventos 
Datas 

Atividades 
Início Fim 

1 10/11/17 Publicação do Aviso de Convocação no DOU. 

2 16/11/2017 15/12/2017 Período das Inscrições. 

3 16/11/2017 05/12/2017 Período das solicitações de isenções, via postagem. 

4 16/11/2017 15/12/2017 
Período das solicitações de isenções (via OREL/Posto de 

Inscrição). 

5 18/12/2017 Deferimento das solicitações de isenções. 

6 19/12/2017 Recurso Indeferimento das solicitações de isenções. 

7 22/12/2017 Pagamento da Taxa de Inscrição. 

8 22/01/2018 

Divulgação, aos voluntários, na Internet, Imprensa e nos Serviços 

de Recrutamento Distrital da data, horário de abertura e 

fechamento dos portões, horário limite para se apresentar na sala 

ou setor para identificação, horário de realização da prova escrita, 

endereço do local onde será realizada a prova escrita e o material 

suplementar necessário à sua realização. 

9 04/03/2018 Prova Escrita Objetiva (horário de Brasília). 

10 08/03/2018 Divulgação dos Gabaritos e das provas nas respectivas páginas. 

11 09/03/2018 13/03/2018 
Início do prazo de 3 dias úteis para o voluntário entregar o recurso 

de questões nos Distritos Navais. 

12 A partir de 24/04/2018 
Divulgação do resultado da Prova Objetiva e convocação para a 

realização do evento complementar de Inspeção de Saúde (IS). 

13 A partir de 25/04/2018 

Entregar documentos comprobatórios para a Prova de Títulos (PT) 

e Verificação Documental (VD), preencher e entregar o 

Questionário Biográfico Simplificado (QBS) para Verificação de 

Dados Biográficos (VDB) no Setor de Atendimento da Divisão de 

Concursos do Com8DN, localizado na Rua Estado de Israel nº 

776 - Vila Clementino - São Paulo – SP, das 09h00 às 11h30. 

Para entrega dos documentos, será agendada uma data específica, 

de acordo com a habilitação do candidato, divulgada através de 

Nota Informativa na página do Com8DN na Internet. 

A partir de 25/04/2018, o candidato deverá estar com toda 

documentação atualizada para apresentação na data determinada, 

não havendo possiblidade de reagendamento. 

14 A partir de 30/04/2018 

Inspeção de Saúde (IS). Para apresentação inicial da IS, será 

agendada uma data específica, de acordo com a habilitação do 

candidato, divulgada através de Nota Informativa na página do 

Com8DN na internet.  A partir de 30/04/2018, o candidato deverá 

estar com todos os exames previstos no item 12 deste Aviso 

dentro da validade, para apresentação na data determinada, não 

havendo possiblidade de reagendamento. 
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Eventos 
Datas 

Atividades 
Início Fim 

15 A partir de 23/05/2018 
Divulgação dos Resultados dos voluntários que realizaram a PT, 

VD e VDB e dos voluntários aprovados na IS. 

16 24/05/2018 28/05/2018 
Período de 3 dias úteis para os voluntários entregarem os 

Recursos das PT, VD e VDB nos locais indicados pelo ComDN. 

17 A partir de 06/06/2018 
Divulgação, pela Internet, do resultado final do Processo Seletivo 

e Convocação para Início do Curso. 

18 12/06/2018 30/07/2018 
Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) / Estágio de Serviço 

Técnico (EST) - 1ª Fase. 

19 12/06/2018 18/06/2018 Período de Adaptação. 

20 18/06/2018 Data limite para convocação dos voluntários reservas. 

21 31/07/2018 28/08/2018 Estágio de Qualificação de Prática Militar-Naval (E-QPM). 

 

* As datas do Curso foram calculadas considerando a quantidade de dias letivos previstos para a formação, 

de acordo com o currículo aprovado. Qualquer alteração na rotina da OM que cancele algum dia letivo, 

poderá ocasionar mudança no período previsto. 

 


