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1.11. Não serão incorporadas as voluntárias que estiverem grávidas, em face dos riscos 

decorrentes das atividades militares desenvolvidas na 1ª fase do EAS ou EST. Caso seja 

constatado o estado de gravidez até a incorporação nos referidos estágios, a voluntária será 

eliminada do processo seletivo, não cabendo reserva de vaga para inclusão em Processos 

Seletivos subsequentes, tendo em vista o caráter anual e temporário da incorporação por meio do 

SMV. 

1.12. As Instruções para os Estágios e a Prestação do Serviço Militar da Reserva de 2ª e 3ª 

Classes da Marinha, aprovadas pela Portaria nº 383/2008, do Comandante da Marinha (CM), 

estão disponíveis na página da Internet do Com3ºDN, no endereço www.marinha.mil.br/com3dn, 

no link “Serviço Militar Voluntário”. 

1.13. O (A) voluntário (a) não poderá acumular qualquer cargo, emprego ou função pública, 

na administração pública Federal, Estadual e Municipal, ainda que da administração pública 

indireta, exceto para os profissionais de Saúde com profissões regulamentadas, sendo necessário 

o preenchimento da Declaração de Investidura em Cargo Público para Profissionais de Saúde, 

com profissões regulamentadas, Apêndice XVII deste Aviso; ou Declaração Negativa de 

Investidura em Cargo Público para Profissionais de Saúde, com profissões regulamentadas, 

Apêndice XVIII deste Aviso; ou Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público para 

Profissionais das demais Áreas, Apêndice XIX deste Aviso. 

1.14. Não fica assegurado ao (à) voluntário (a) o retorno ao emprego anterior quando do seu 

licenciamento, haja vista a voluntariedade da prestação do SMV. 

1.15. A critério da Administração Naval e de acordo com a necessidade do serviço os Oficiais 

RM2 da área de Saúde poderão embarcar, em meios navais; os demais, eventualmente, poderão 

compor comissões específicas nos referidos meios. 

1.16. Quaisquer dúvidas ou omissões porventura existentes no presente Aviso, deverão ser 

solicitadas ao Com3ºDN. 

 

2. DAS HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS E VAGAS ALOCADAS 

2.1. No momento da inscrição, o voluntário deverá optar pela Cidade/Estado onde pretende 

concorrer à incorporação e só poderá se inscrever para uma única habilitação profissional, dentre 

aquelas relacionadas às vagas descritas abaixo: 

ÁREA DE SAÚDE 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL CIDADE/ESTADO VAGAS 

Cirurgião-Dentista (Prótese Dentária)  Recife-PE  01 

Cirurgião-Dentista (Periodontia)  Recife-PE  01 
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ÁREA DE APOIO A SAÚDE 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL CIDADE/ESTADO VAGAS 

 

 

 

 

Enfermagem  

 

Natal-RN 01 

Fortaleza-CE 01 

Recife-PE 01 

Maceió-AL  01 

João Pessoa-PB 01 

 

Fisioterapia  

 

Natal-RN 01 

Fortaleza-CE 01 

Fonoaudiologia  Fortaleza-CE 01 

Nutrição  Natal-RN 02 

Farmácia Fortaleza-CE 01 

 

ÁREA TÉCNICA 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL CIDADE/ESTADO VAGAS 

Administração  Fortaleza-CE 01 

 

Ciências Contábeis  

 

Fortaleza-CE 01 

Recife-PE 02 

 

Comunicação Social (Jornalismo)  
Natal-RN 01 

Fortaleza-CE 01 

Biblioteconomia  Recife-PE 01 

Psicologia  Natal-RN 01 

 

 

ÁREA TÉCNICA-MAGISTÉRIO 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL CIDADE/ESTADO VAGAS 

 

Física (Eletricidade)  

 

  Fortaleza-CE 02 

Recife-PE 01 
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História Fortaleza-CE 01 

Matemática Recife-PE 01 

 

ÁREA DE ENGENHARIA 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL CIDADE/ESTADO VAGAS 

Engenharia Ambiental 

 
  Natal-RN 01 

Engenharia de Telecomunicações   Natal-RN 01 

Engenharia de Produção   Natal-RN 01 

 

2.2. No decorrer do Processo Seletivo as vagas poderão sofrer acréscimo e/ou as que não 

forem preenchidas nas diversas profissões poderão ser remanejadas, a critério da Administração 

Naval. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 

3.1. A inscrição é obrigatória para todos os voluntários e deverá ser realizada no período de 16 

de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018 pelo próprio voluntário, por meio de preenchimento 

dos dados necessários ao processo de cadastramento para o SMV, via Internet. 

3.2. Todas as inscrições serão gerenciadas por intermédio do Com3ºDN, devendo o voluntário 

acessar o link na página do ComDN a que concorre à incorporação. 

3.3. São condições necessárias à inscrição: 

a) ser voluntário; 

b) ser brasileiro nato, nos termos do art. 12, inciso I e seu § 3º, inciso VI, da CRFB/1988; 

c) ter mais de 18 (dezoito) anos; 

d) possuir bons antecedentes de conduta, a ser apurado por meio de averiguação da vida 

pregressa do voluntário(a), na Verificação de Dados Biográficos (VDB). No caso de voluntário 

militar ou membro da Polícia ou do Corpo de Bombeiros, em atividade, apresentar, na data 

prevista para a realização da etapa de Verificação de Documentos (VD), no Cronograma de 

Eventos, Apêndice I deste Aviso, atestado de bons antecedentes de conduta, emitido pela 

autoridade a qual estiver subordinado, conforme Apêndice II deste Aviso ou modelo constante na 

página oficial do Com3ºDN na Internet; 

e) para as profissões ter concluído o curso superior (Bacharelado/Licenciatura) relativo à 

profissão a que concorre; em todos os casos, o voluntário deverá comprovar a escolaridade 

mediante apresentação do diploma de graduação na habilitação ou, para a área técnica-


