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GERAL

DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS DA MARINHA

Mar - 029 BONO Especial N° 896/2020 da DSAM - Processo Seletivo para Cursos Extraordinários de
responsabilidade desta OMOT, a serem realizados no país em 2021.

DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA

Cursos de Pós-Graduação no País para o ano de 2021 – Aberto voluntariado para o
Curso de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, na Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ) e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Os  interessados  em  participar  do  Processo  Seletivo  deverão  encaminhar  seus
requerimentos, por meio de ofício a esta DE, via COMIMSUP e SDP, devendo dar
entrada na SECOM desta Diretoria, até 16NOV20. Os seguintes documentos deverão ser
anexados ao requerimento:

a)Curriculum Vitae, com telefone e e-mail particular para contato;

b)Cópia autenticada do Diploma e do Histórico Escolar do Curso de Graduação; e

c)Cópias autenticadas dos Certificados ou Diplomas de quaisquer outros cursos correlatos.

Recomenda-se  a  todos  os  candidatos  que  acessem,  pela  Internet,  as  páginas  das
Instituições,  inteirando-se  dos  requisitos  exigidos,  tais  como:  prazos  de  inscrição,
documentos a apresentar, exames a serem realizados, entrevistas, taxas a pagar etc.

O candidato deverá providenciar, às suas expensas, a inscrição junto à Instituição de
Ensino, sem reserva de vaga para a MB, de acordo com as instruções contidas em seus sites na
internet, mantendo esta OMOT informada, por meio da caixa postal: r.guedes@marinha.mil.br.

Não poderá voluntariar-se o candidato com previsão de curso de carreira em concomitância
com o período do curso em questão, bem como o candidato em cumprimento de vínculo resultante
de Curso/Estágio realizado.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelos telefones: (21) 2104-6571 ou RETELMA
8110-6571.

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS

Mar - 030 BONO Especial N° 897/2020 do CPesFN - Processo Seletivo aos Cursos de Especialização
do CPFN (C-Espc-CPFN/2021).

Tempo de Tropa, Tempo de Função Técnica, Tempo de Tropa na FFE e militares com C-QTE -
Visando ao atendimento do preconizado nas alíneas c e d do inciso 3.12.1, inciso 3.12.4 e
alínea a e c do inciso 3.12.5 ambos do PCPM (1ªRev.), alerta-se às OM onde servem praças do
QPFN, para o cumprimento dos requisitos de carreira de Tempo de Tropa, Tempo de Função
Técnica e Tempo de Tropa na FFE.

Especial atenção aos militares das especialidades EF, MU, CT, bem como, aos que possuem o
C-QTE-CPFN. Estes necessitam que a Função Técnica seja publicada em Ordem de Serviço e,
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posteriormente, inserida no SIGeP, a fim de não acarretar prejuízo à carreira. O exercício da
Função Técnica que não houver sido registrado, deverá ser publicado, em tempo, por meio de
Ordem de Serviço.

Para a correção de eventuais informações discrepantes que estejam registradas no SIGeP, o
militar deverá encaminhar o Pedido de  Modificação  de  Dados  Cadastrais(PMDC),  ao  CPesFN,
contendo  as  cópias  dos  documentos  comprobatórios,  devidamente  autenticados.  Por  fim,
ressalta-se que o não cumprimento das solicitações supracitadas poderá acarretar prejuízos à
carreira dos militares para o acesso à graduação superior.

“Fuzileiro Naval, o SIGeP é o espelho da sua Carreira. Mantenha-o atualizado!".

TRIBUNAL MARÍTIMO

Aprovação de Resolução - O Tribunal Marítimo, com o propósito de suprimir lacunas em
matérias processuais e disciplinar assuntos que possam contribuir para uma melhor execução
dos julgados desta Corte, edita resoluções, com amparo no art. 144 da Lei nº 2.180/54 e no
art. 171 do seu Regimento Interno Processual. Assim, após parecer favorável da Procuradoria
Especial da Marinha, foi aprovada por unanimidade na Sessão Plenária de 08 de outubro deste
ano a seguinte resolução:

Resolução nº 51 - Estabelece procedimentos para atualização do parâmetro para aplicação de
multas previstas na Lei nº 2.180, de 05 de fevereiro de 1954 e na Lei nº 7.652, de 3 de
fevereiro de 1988, utilizando a UFIR na fixação da penalidade, cujo valor monetário será
atualizado pelo indicador IPCA-E.

As  resoluções  podem  ser  acessadas  na  página  eletrônica  do  TM,  na  intranet,  no  link
http://tm.mb/?q=portariaResolucao.

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

PODCAST  DA  MARINHA  DO  BRASIL  -  O  Centro  de
Comunicação  Social  da  Marinha,  dando  continuidade  na
divulgação  da  nossa  Força,  disponibilizou  o  segundo
episódio do “A TODO PANO – O Podcast da MB”. Desta vez,
entrevistamos o Diretor Geral do Material da Marinha,
Almirante de Esquadra José Augusto Vieira da Cunha de
Menezes,  que  falou  sobre  o  Programa  Fragatas  Classe
Tamandaré.
   Acesse o link: https://www.marinha.mil.br/podcast  e
saiba mais.
   A TODO PANO – O Podcast da MB também está disponível
em plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e
outras. Não deixe de escutar!

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA
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Abrigo do Marinheiro (AMN) – APERTE O PLAY – Em comemoracã̧o ao aniversário de 101 anos do
Abrigo do Marinheiro e o dia das crianças, será transmitida no canal do AMN, no you tube, uma
live que contará com muita música, jogos interativos, tours culturais e diversos prêmios.

Além do som da Banda Melim, que conquistou crianças, até os mais experientes, nossa festa
contará com sorteios de um Playstation 4, bicicleta, hoverboard, brinquedos diversos, bolsas
de estudo em inglês no Cultura Inglesa e um super PC Gamer.

Falando  em  Games,  a  live  trará  uma  roda  de  conversa  com  o  atleta  de  esportes
eletron̂icos Felipe “brTT” Gonçalves, atirador da Pain Gaming, neto e sobrinho de militares da
Marinha do Brasil; o Sérvulo Júnior, mais conhecido como Sheviii2k, streamer, youtuber e
atleta  profissional  de  games.  O  evento  contará  com  o  streamer  de  jogos  variados
Vinicius “ATT” Leon e demais streamers e gamers no momento de gameplay com o jogo “Among Us”
que realizaremos durante a transmissão.

Em poucos dias será iniciada a inscrição para os sorteios. Divulgue e cruze os dedos. Não
deixe de levar essa informação aos seus filhos, sobrinhos e netos.

DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA

Prêmio “Mérito Funcional” – Participa-se às OM em que lotam pessoal civil, que se encontra
disponível na página desta Diretoria, no endereço http://www.dpcvm.mb/, opção “DOWNLOAD”, as
Portarias/DGPM nº 80 e 81/2020, referentes à concessão do prêmio “Mérito Funcional”, no ano
de 2020. Participa-se, ainda, que as medalhas e complementos foram encaminhados às OM da área
do Com1ºDN, via Centro Postal da Marinha, e aos demais Distritos Navais via SEDEX. Solicita-
se às OM que tiveram servidores contemplados que acusem o recebimento, mediante mensagem.

AGÊNCIA NAVAL DE SEGURANÇA NUCLEAR E QUALIDADE

Plano de Capacitação de Pessoal (PLACAPE-AgNSNQ) – O PLACAPE das áreas de conhecimento de
responsabilidade desta OMOT, (F-15) Metrologia e Qualidade e (F-21) Segurança Nuclear, para o
horizonte de planejamento de 2021 a 2027, foi aprovado pela DGDNTM e encontra-se disponível
para  consulta  na  página  desta  Agência  ou  diretamente  no  link:  http://www.agnsnq.mb
/pdf/PLACAPE-AGNSNQ-2021-2027.pdf.

Ressalta-se que o referido Plano será a principal ferramenta para elaboração das propostas
de cursos e estágios nas áreas de conhecimento da OMOT-AgNSNQ, de acordo com a sistemática
prevista pelas publicações EMA-431 (3ª Rev) e DGPM-101 (8ª Rev).

Alterações ao referido Plano poderão ser propostas em 2021, de acordo com a sistemática
prevista no capítulo 7, da DGPM-305 (4ª Rev).

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na Divisão de Capacitação desta OMOT pelo
telefone (21) 2197-7558 e RETELMA: 8110-7558.

ADIDÂNCIA NAVAL NA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

Mudança de Uniforme - A partir do dia 15OUT2020, passa a ser observado, na República
Popular da China, o uso dos uniformes do Grupo Azul.

BONO Geral Nº 895/2020.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.

BONO Geral Nº 895/2020.
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Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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