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A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), na qualidade de Órgão Supervisor, torna 
público que em virtude do quantitativo de candidatos inscritos, resolveu alterar o horário, do 
“Evento 03”, do Anexo II - Calendários de Eventos, dos Concursos Públicos para Ingresso nos 
Quadros Complementares (CP-QC-CA, CP-FN e CP-IM), no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar 
(CP-T) e no Corpo de Saúde da Marinha, para o Quadro de Cirurgiões-Dentistas e Apoio à 
Saúde, (CP-CSM-CD-S), publicados nos D.O.U. nº 129, de 05/07/12 e nº 133, de 11/07/12, bem 
como os respectivos subitens a que estes Eventos se referem, conforme abaixo discriminado: 

 
Calendário de Eventos do Anexo II 
EVENTO DATA ATIVIDADES 

Prova escrita de conhecimentos profissionais e 
Redação das 10h45 às 14h45 (horário de Brasília). 

03 

A ser definido 
oportunamente. 

Consultar evento 
anterior 

ATENÇÃO!  Os portões de acesso aos locais de 
realização das provas serão abertos às 07h30 e 
fechados às 08h40 (horário de Brasília). Os 
candidatos deverão observar o subitem 6.6 dos 
Editais do CP-QC e do CP-T e 6.7 do CP-CSM-
CD-S. 

 
Subitem 6.6 do CP-QC e CP-T - O candidato deverá estar no local de realização da prova 

escrita, com a antecedência necessária, observando que os portões de acesso aos locais de 
realização da prova serão abertos às 07h30 e fechados às 08h40 (horário de Brasília). Após o 
fechamento dos portões, o limite para se apresentar na Sala ou Setor para identificação será até 
às 09h30. A prova terá início às 10h45 (horário de Brasília) e duração de 4 (quatro) horas. Os 
candidatos que chegarem ao local de realização da prova após o fechamento dos portões serão 
considerados eliminados. 

 
Subitem 6.7 do CP-CSM-CD-S - O candidato deverá estar no local de realização da prova 

escrita, com a antecedência necessária, observando que os portões de acesso aos locais de 
realização da prova serão abertos às 07h30 e fechados às 08h40 (horário de Brasília). Após o 
fechamento dos portões, o limite para se apresentar na Sala ou Setor para identificação será até 
às 09h30. A prova terá início às 10h45 (horário de Brasília) e duração de 4 (quatro) horas. Os 
candidatos que chegarem ao local de realização da prova após o fechamento dos portões serão 
considerados eliminados. 
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