
FARMÁCIA
Saiu o edital para

Você está preparado?
Excepcionalmente, a Marinha divulgou no dia 13 de 
setembro separadamente dos outros distritos, o 
edital para Farmacêuticos no 1o Distrito Naval.

Preparamos esse material para te ajudar a 
entender como funciona o Concurso e te 
apresentar o nosso Curso Preparatório Online 
para a prova de Oficiais RM2 - Farmacêuticos.

O QUE É O CONCURSO RM2?

A sigla RM2 quer dizer Militar de reserva classe 2, também conhecido 
como Oficial Temporário ou Serviço militar voluntário (SMV). Quando se 
diz que é voluntário, não quer dizer que seja não remunerado, e sim quer 
dizer que não é serviço militar obrigatório, como quando acontece com 
os homens que completam 18 anos.

QUEM PODE FAZER ESSA PROVA?

•• Precisa ter entre 18 e 41 anos (até dia 07/03/2022 - dia da 
incorporação)
• Precisa estar formado ou ter em mãos o diploma da graduação de 
Farmácia até o dia 07/03/2022
• Precisa ter registro profissional expedido pelo órgão fiscalizador da 
profissão.
• Ser brasileiro nato
•• Estar em dia com obrigações eleitorais, militares (no caso de homens), 
ter seus documentos validos, não ter sido militar por mais de 6 anos, não 
acumular função em cargo público e não estar em condição de reú em 
ação penal, dentre outros. Para mais detalhes, consulte o edital.
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EDITAL E INSCRIÇÕES PARA FARMACÊUTICOS DO 1º DISTRITO NAVAL

O período de inscrição será de 16 de setembro a 3 de outubro, e 
acontecerá exclusivamente pelo site da Marinha. O valor da inscrição 
para o concurso é de R$130,00 e não tem isenção. 

Mais informações, veja o site que criamos com os links importantes
(clique para ser redirecionado):

SALÁRIO BRUTO (SOLDO):

• Inicial: Guarda Marinha - R$9.436,35 (já incluído adicionais)
• 6 meses depois: Segundo Tenente - R$9.662,10 (já incluído adicionais)
• 1 ano depois do inicio: Primeiro Tenente - R$10.636,06 (já incluído 
adicionais)
• 7o ano: Capitão Tenente - R$11.784,15 (já incluído adicionais)

BENEFÍCIOS:BENEFÍCIOS:

• Assistência Médico-hospitalar
• Assistência odontológica
• Assistência religiosa
• Assistência psicológica
• Acesso a instalações sócio-recreativas 
• Auxílio alimentação
•• Auxílio farda 
• Licença maternidade de 6 meses para mulheres
• Ao final do 8º ano, irá receber uma “gratificação"proporcional a 8 soldos, 
aproximadamente R$100.000,00.

QUADRO DE VAGAS:

As vagas foram distribuídas da seguinte maneira:
• 8 vagas para o Rio de Janeiro/RJ
•• 1 vaga para Itaguaí/RJ
• 1 vaga para Vitória/ES
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RM2MARINHA.COM.BR/EDITALFARMACIA1DN

http://www.rm2marinha.com.br/editalfarmacia1dn/


EDITAL E INSCRIÇÕES PARA FARMACÊUTICOS DO 1º DISTRITO NAVAL

SOBRE A PROVA

• Na prova só caem duas matérias, Português e Formação Militar Naval, 
25 questões de cada, cada uma valendo dois pontos, totalizando 100 
pontos.

• A prova acontecerá dia 14/11/21, com abertura dos portões as 8:30 e 
fechamento as 9:30, no local que será divulgado posteriormente no seu 
cartão de confirmação.

OO QUE PRECISO PARA SER CLASSIFICADO(A) PARA AS DEMAIS 
ETAPAS?

• O candidato precisa ter tido uma pontuação na prova objetiva, que seja 
maior que 25 acertos (50 pontos) e que esteja dentro das melhores notas, 
que fique dentro da quantidade de vagas para a cidade que escolheu, x. 

Exemplo: Rio de Janeiro, 8 vagas x 3, serão chamados os 24 candidatos com as melhores 
notas na prova objetiva para as próximas fases.

OO processo seletivo será constituído das seguintes etapas:
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14/11/2021
Prova Objetiva (PO)

Eliminatória e 
classificatória 

10 a 13/01 de 2022

Verificação de Dados 
Biográficos (VDB)
Verificação Documental 
(VD) e entrega de 

documentação para a Prova 
de Títulos (PT), caso tenha.

Eliminatória.

25/01 a 07/02 de 2022
Teste de Aptidão 

Física de 
Ingresso(TAF-i)
Eliminatória

07/02 de 2022

Divulgação das notas 
da Prova de Títulos (PT)

Classificatória

07/03 de 2022

Designação à 
incorporação e 
Incorporação
Classificatória



PROVA DE OFICIAIS RM2
FARMACÊUTICOS

Curso Preparatório Online 

O QUE VOCÊ TERÁ ACESSO?

•  Plano de estudos diferenciado para a prova em 14/11 que vai 
ajudar na organização de estudos.
•  Temos mais de 300 videoaulas gravadas em estúdio, com todo 
conteúdo que cai na prova, que é somente português e formação 
militar naval. Nessa prova não cai assuntos específicos do seu 
cargo.
••  Todas as aulas gravadas tem incluído apostilas em PDF para 
baixar.
•  Módulo de 1.500 questões comentadas em formato de 
videoaulas e com apostilas para baixar.
•  Tutoria exclusiva com professores diretamente pelo 
WhatsApp. 
•  Simulados online, com todas as provas anteriores.
••  Você terá acesso aos “Aulões Bola de Cristal" exclusivo para a 
prova de Farmácia em 14/11/21.
•  Aulões ao vivo de revisão dos pontos mais importantes da 
matéria até a data da prova.
•  Grupo exclusivo de alunos no Telegram, onde os professores e 
coordenação dão orientações de tudo que você precisa saber 
sobre o concurso.   
••  Assessoria para o TAF com nosso preparador físico.
•  Assessoria psicológica.
•  Assessoria e orientação em todas as fases do concurso e para os 
classificados em um grupo exclusivo. 
•  Você tem acesso a plataforma do curso por 1 ano para assistir a 
hora que quiser, quantas vezes quiser!
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Além do conteúdo de videoaulas gravadas em estúdio que você 
tem na sua plataforma, teremos 10 aulões ao vivo para rever os 
principais pontos da matéria, e acontecerão nas datas:

29/09
FORMAÇÃO 
MILITAR 
NAVAL 

17/10
FORMAÇÃO 
MILITAR 
NAVAL 

24/10
FORMAÇÃO 
MILITAR 
NAVAL 

03/10

PORTUGUÊS

10/10

PORTUGUÊS

31/10

PORTUGUÊS

07/11
PORTUGUÊS
E FORMAÇÃO 
MILITAR NAVAL

11/11
AULÃO

BOLA DE CRISTAL
PORTUGUÊS

12/11
AULÃO

BOLA DE CRISTAL
FORMAÇÃO MILITAR NAVAL
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professor

Walace Cestari
 professor

Marcos Voto



FARMACÊUTICOS
CLASSIFICADOS
no Concurso Oficiais RM2 2021:

2o Lugar: 5º Distrito Naval
3o Lugar: 3º Distrito Naval

1o Lugar: 2o Distrito Naval

1o Lugar: 3o Distrito Naval

1o Lugar: 7o Distrito Naval

2o Lugar: 5o Distrito Naval

3o Lugar: 3o Distrito Naval

4o Lugar: 7o Distrito Naval

5o Lugar: 3o Distrito Naval

5o Lugar: 7o Distrito Naval

7o Lugar (bioquímica): 5o Distrito Naval

7o Lugar (hospitalar): 5o Distrito Naval
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SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

Clique aqui e tire
suas dúvidas pelo WhatsApp

 (21)99810-9556
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http://www.rm2marinha.com.br
http://instagram.com/rm2marinha
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521998109556

