Concurso
da
Marinha
tem
salário de até R$ 11 mil
Foto:Reprução-Tânia Rêgo / Agência BrasilCurso de formação
oferta 64 vagas para engenheiros e arquitetos
A Marinha do Brasil realiza novo concurso público para
engenheiros, ofertando 64 vagas para ingresso no curso de
formação (CP-CEM) do ano de 2020. Os interessados devem se
inscrever até o dia 1º de abril, no site da insituição,
pagando taxa de inscrição de R$ 126, que pode ser quitada até
o dia 5 de abril. As inscrições também podem ser feitas em uma
das Organizações Responsáveis pela Execução Local (ORELs).
As oportunidades são para 13 especialidades: Arquitetura e
Urbanismo (2), Engenharia Cartográfica (2), Engenharia Civil
(6), Engenharia de Materiais (2), Engenharia de Produção (4),
Engenharia de Sistemas de Computação (4), Engenharia de
Telecomunicações (4), Engenharia Elétrica (8), Engenharia
Eletrônica (6), Engenharia Mecânica (13), Engenharia
Mecatrônica (2), Engenharia Naval (7) e Engenharia Química
(4).
Homens e mulheres podem participar da seleção, desde que
tenham menos de 36 anos de idade no dia 1º de janeiro do
próximo ano e tenham concluído ou estejam em fase de conclusão
da graduação em Engenharia na especialidade pretendida. Das
vagas abertas, 10 são para candidatos negros.
Quem for classificado na seleção inicial realizará o CFO no
Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de
Janeiro, surante 39 semanas. Neste curso, o candidato vai ser
preparado para o exercício de cargos e funções em organizações
militares da Marinha. A remuneração, nesse período, será de R$
6.993, além de alimentação, uniforme, assistência médicoodontológica, psicológica, social e religiosa.

Após a aprovação em todas as fases da seleção inicial e depois
de ter sido aprovado em todas as fases do CFO, o candidato
ingressará no Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM), no posto
de primeiro-tenente, função em que receberá R$ 8.245,00, mais
adicional de graduação, que eleva a remuneração para R$ 11
mil.
Por último, os interessados realizarão as avaliações: prova de
conhecimentos profissionais, com duas etapas; verificação de
dados biográficos; inspeção de saúde; teste de aptidão física,
com natação e corrida; avaliação psicológica; verificação de
documentos; e prova de títulos.
As provas objetivas serão realizadas nas cidades do Rio de
Janeiro (RJ), Angra dos Reis (RJ), Nova Friburgo (RJ), São
Pedro da Aldeia (RJ), Vila Velha (ES), Salvador (BA), Natal
(RN), Olinda (PE), Fortaleza (CE), Belém (PA), Amapá (AP),
Piauí (PI), Santarém (PA), São Luís (MA), Rio Grande (RS),
Porto Alegre (RS), Paranaguá (PR), Florianópolis (SC), Ladário
(MS), Brasília (DF), Santos (SP), São Paulo (SP) e Manaus
(AM), em dia e local a serem divulgados na primeira quinzena
do mês de maio.
Concurso da Marinha do Brasil
Inscrições: até 01/04, no site da instituição
Taxa: R$ 126
Salário: até R$ 11 mil
Vagas: 64
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Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
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Copiou? Informe a fonte.”
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