
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2015.

COMUNICADO ESPECIAL
• 9º ANO ESPECIALIZADO E CURSO PREPARATÓRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL •

ASSUNTO:  PROCESSO SELETIVO X COLÉGIO NAVAL = 2016
 Prezados Aluno e Responsável,
 Divulgamos, a seguir, as principais orientações constantes no Edital do Processo Seletivo para o 
exame de admissão ao COLÉGIO NAVAL – 2015/2016.

1) Período de inscrições: 27/04/2015 a 15/06/2015.
2) Valor da Inscrição: R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
3) Número de vagas:  230 vagas para o 1º ano do Ensino Médio.
4) Local de Inscrição: As inscrições poderão ser feita, em nível nacional, na pagina oficial da DEnsM, 

no endereço www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br.
5) Principais requisitos para inscrição:

a) ser brasileiro nato (art. 12, parágrafo 3º da Constituição Federal), do sexo masculino;
b) não ser casado ou ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período 

em que estiver sujeito aos regulamentos do Colégio Naval;
c) ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2016;
d) ter concluído, com aproveitamento, o 9º ano do Ensino Fundamental ou estar em fase de conclusão;
e) ter idoneidade moral e bons antecedentes para a situação de futuro Oficial da Marinha 

(artigo 11 da Lei 6.880/80 – Estatuto dos Militares);
f) ter autorização do responsável legal para incorporação na Marinha;
g) não ter sido reprovado, por insuficiência de nota de conceito ou por falta disciplinar in-

compatível com o Oficialato, em Curso de Formação de Oficiais ou Estágio de Aplicação 
de Concurso Público anterior;

h) estar autorizado pela respectiva Força Armada ou Força Auxiliar, em se tratando de militar 
ou membro da Polícia ou do Corpo de Bombeiros Militar, em atividade;

i) efetuar o pagamento da taxa de inscrição;
j) possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
k) possuir documento oficial de identificação, com fotografia e dentro da validade.

6) Calendário de provas: acompanhe pelo site.
1º dia prova escrita de Matemática.
2º dia prova escrita de Estudos Sociais, Ciências, Português e Redação.

Obs.: Assim que forem confirmadas as datas do concurso divulgaremos. 

                     Qualquer dúvida deverá ser esclarecida junto ao edital do concurso (site: 
     www.ensino.mar.mil.br) ou à Coordenação de Seção.

                                                                                                                        Atenciosamente,

                                                                                                                               A DIREÇÃO

                                       PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
                                          • 9º ANO E CURSO PREPARATÓRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL •

ASSUNTO: PROCESSO SELETIVO X COLÉGIO NAVAL - 2015/2016

Aluno(a) ________________________________________________________________Turma: ____________

  Responsável: _____________________________________________________________________________

  Rio de Janeiro, ______ de __________________ de 2015       ___________________________________
                                                                                                             Assinatura do Responsável

IMPORTANTE!
ESTE PROTOCOLO DEVERÁ SER DEVOLVIDO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO, À COORDENAÇÃO ATÉ O DIA 06/05/2015.           
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