
Ex-aluno do IFBA é aprovado em 1° lugar em concurso nacional para ingresso no Corpo de 

Praças da Marinha do Brasil 

 

O ex-aluno do curso técnico em Eletromecânica do IFBA, 

campus Santo Amaro, Luan Jackson da Silva, foi 

aprovado em 1° lugar no Concurso Público de Admissão 

ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar 

de Praças da Marinha (CP-CAP/2018), para ingresso em 

2019. O concurso contou com prova de conhecimento 

específico, redação, teste psicológico e de aptidão física 

(TAF). No total foram 06 vagas a nível nacional para o 

cargo de Técnico em Mecânica. 

Para ter seu nome na lista de aprovados, o estudante se 

esforçou bastante e aprendeu a dizer "não" para todas 

as distrações. Luan, que estudava Engenharia Eletrônica 

na Universidade Federal de Sergipe (UFS), trancou o 

semestre para se dedicar exclusivamente ao concurso. 

“Foco e dedicação são qualidades que, sem dúvidas, 

foram decisivas para minha aprovação. Além disto, 

seguir uma rotina de estudos bem planejada foi uma 

grande estratégia para aprender todo o conteúdo do 

edital”, diz. 

 “Fiquei muito contente com a aprovação em primeiro 

lugar, entretanto, reconheço que esse mérito foi consequência de um planejamento de estudos 

bem elaborado. Para cada assunto da prova, elaborei resumos e mapas mentais que me faziam 

lembrar do conteúdo. Isso me ajudou bastante! Além disto, resolvia questões todos os dias, até 

mesmo de cargos diferentes de mecânica, como, por exemplo, metalurgia e motores, todos 

com conteúdos similares a área pretendida”, comenta.  

“Quando olho para trás, vejo que todo esforço valeu à pena. O tempo de convívio com a família 

e amigos muitas vezes sacrificado por conta da rotina de estudo me deixava triste, ao tempo 

que servia de combustível para alimentar a concretização deste sonho”, pontua. 

Além disto, Luan comenta que o apoio da Instituição foi fundamental. “O professor do curso de 

Eletromecânica, Marcus Pascoal, disponibilizou-se a me ajudar em conteúdos e questões que 

tive dúvidas. Recomendou livros e pontuou estilos de questões que poderiam cair. E de fato 

caíram!” 

De acordo com o professor Marcus Pascoal, que já coordenou um curso preparatório para o 

CP-CAP/2015, onde, na oportunidade, outros 05 alunos foram aprovados, o fundamental 

nestas horas é o foco e a dedicação!  

"Luan superou todas as suas limitações e possui todo o mérito. Além da maior nota da prova de 

conhecimentos específicos (43/50 questões, o que equivale a 86% de acerto), também obteve a 

maior nota da redação (87%), e isso, a nível nacional, o que é motivo de muito orgulho para 

nós. Esse resultado expressivo mostra o importante papel que a Instituição exerceu em sua 

formação cidadã e profissional”, finaliza.  



Para o CP-CAP/2019, com inscrições de 22/07/19 a 16/08/19, o professor Marcus anuncia a 

formação de novas turmas, focadas, principalmente, na resolução de problemas. Mais 

informações sobre o concurso podem ser obtidas em: https://www.marinha.mil.br/sspm/ 

https://www.marinha.mil.br/sspm/

