
CÓPIA
 

MARINHA DO BRASIL
AGÊNCIA FLUVIAL DE CARACARAÍ

EDITAL Nº 03 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021, PROCESSO SELETIVO DE
ADMISSÃO PARA CURSO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

O  AGENTE FLUVIAL DE CARACARAÍ, no uso de suas atribuições legais,  FAZ
SABER, por meio deste Edital,  que estão abertas as inscrições do  Processo Seletivo para o
Curso de Formação de Aquaviários do Ensino Profissional Marítimo para o ingresso na
Marinha Mercante, no grupo de Fluviários, nas categorias de Marinheiro Fluvial Auxiliar de
Convés (MAFC), Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas (MAFM), cujos critérios e requisitos
seguem abaixo:

1.0 CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO.

CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE
AQUAVIÁRIOS  –  Marinheiro
Fluvial Auxiliar de Convés (CFAQ
II C/M Nível 1)

- Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a);
- Maior de 18 anos de idade até o dia da inscrição;
- Escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental;
- Não ter sido condenado em processo criminal transitado em julgado;
- Não estar na condição de réu em ação penal; e
-  Estar  em  dia  com  as  obrigações  do  Serviço  Militar  e  da  Justiça
Eleitoral.

É  VEDADA  A  PARTICIPAÇÃO  DE
MILITARES DA ATIVA DAS FORÇAS
ARMADAS, FORÇAS AUXILIARES E
SERVIDORES  PÚBLICOS
CONFORME  PREVISTO  NA
NORMAM-30/DPC.

2.0 DAS INSCRIÇÕES.
2.1 – A inscrição é obrigatória e deverá ser feita somente no local indicado no subitem 2.2, pelo
próprio candidato (a);
2.2 – Período de inscrição: 15/09/2021 à 08/10/2021, das 08:00h às 12:00h e 14:00h às 16:00h.
Endereço: Avenida Doutor Zanny, s/nº – Distrito Industrial, Agência Fluvial de Caracaraí,
CEP: 69.360-000 - Caracaraí – RR;
2.3 – Para proceder com a sua inscrição no Processo Seletivo, o candidato deverá:
2.3.1  Satisfazer  todas  as  condições  do  presente  Edital,  anulando-se  os  atos  decorrentes  de
inscrição efetuada em desacordo com as normas nele contidas;
2.3.2 Correrão por conta do candidato todas as despesas inerentes à participação no Processo
Seletivo; e
2.4 – Este Processo Seletivo  NÃO tem caráter de concurso público para ingresso na Marinha
Mercante ou na Marinha do Brasil (MB) e visa, apenas, definir a classificação do candidato à luz
do número de vagas estabelecido.

3.0 –  NO ATO DA INSCRIÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

a) - Carteira de identidade (original e cópia);
b) - CPF (original e cópia);
c) - Certificado de Reservista,  Certificado de Dispensa de Incorporação ou Certificado de
Isenção (para homens);
d) - Guia de recolhimento da União (GRU) com pagamento da taxa de inscrição no valor de
R$ 8.00 (oito reais);
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e) -  Atestado médico (os candidatos efetivamente selecionados dentro do número de vagas,
será exigido o Atestado Médico ao candidato para a realização do Teste de Aptidão Física,
após aprovação a efetiva matrícula);
f) - Declaração de escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental; e
g) - Uma foto 3x4 recente, com fundo branco e Camisa de gola totalmente branca com data
na parte inferior da fotografia.
h) A apresentação dos documentos deverá ser realizada com os originais e cópias ou cópias
autenticadas em cartório;
i) Comprovante de residência com CEP (original e cópia), expedido no prazo máximo de cento
e vinte (120) dias corridos  no nome do candidato. Caso o comprovante esteja no nome de
outra pessoa, deve ser apresentada uma declaração de Residência e a cópia de identidade do
proprietário do imóvel; e
j) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por médico do trabalho, a menos de um ano
que comprove bom estado mental e físico e, explicitamente,  as condições visuais e auditivas ,
devendo ser apresentados os exames de visão e audição.

3.1 No caso de declaração de informações inverídicas, além da exclusão do certame, poderão
ainda, serem aplicadas as sanções devidas à falsidade de declaração.
3.2 Efetuar recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 8,00 (oito reais), por meio de
boleto bancário gerado no ato da inscrição.
3.3 A taxa que trata  o subitem 3.2,  uma vez paga,  não será restituída,  visto que a Agência
Fluvial  de Caracaraí  não tem autonomia  para estornar/ressarcir  valores  depositados na conta
única da União Federal. 
3.4 A  inscrição  no  Processo  Seletivo  implicará  na  aceitação  irrestrita  das  condições
estabelecidas nestas instruções, permitindo que a Marinha do Brasil proceda as investigações
necessárias à comprovação do atendimento dos requisitos previstos como inerentes ao referido
processo  seletivo,  não  cabendo  ao  candidato  o  direito  de  recurso  para  obter  qualquer
compensação pela sua eliminação, pela anulação da sua inscrição ou pelo não aproveitamento
por falta de vagas.

4.0 – DO PROCESSO SELETIVO.
4.1 – O processo seletivo será realizado em uma única etapa de Suficiência Física a seguir:

- Prova de aptidão física – consistirá na execução das seguintes baterias de exercícios de
caráter eliminatório, composto de:

I) - prova de natação, na distância de 25 metros, sem limite de tempo.
II)  -  prova  de  permanência  flutuando,  sem qualquer  auxílio,  com duração  de  10 (dez)

minutos.
4.2 – O candidato (a) que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes do exame
de capacitação física será considerado inapto e ainda, o que não comparecer para a realização
dos testes  será considerado desistente,  sendo, em ambos os casos,  eliminado deste  Processo
Seletivo.
4.3 – As provas serão aplicadas em um único dia e não ocorrerá segunda chamada.
4.4 – Local das provas de Clube de Cabos e Soldados do Exército Brasileiro em Boa Vista-RR
(GRECAS) – Rua Pedro Rodrigues, nº.1035, CEP. 69.303-450 – Boa Vista horário de 08h30min
às 12h00.; e

- Os trajes obrigatórios para o teste de suficiência física são os seguintes: 
– Homens – Sunga de banho; e
– Mulheres – Maiô.

4.5 É obrigatória a presença do candidato na prova de aptidão física por meios próprios, cujo
caráter é eliminatório. 
4.6 O candidato deverá comparecer para realização da prova com roupa apropriada (traje de
banho sunga ou maiô), munido do documento de identidade original com foto.
4.7 As duas provas de aptidão física (natação e flutuação) serão realizadas no mesmo dia, caso o
candidato não consiga completar as provas será automaticamente eliminado.
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4.8 Ficam desclassificados do Processo Seletivo os candidatos que não obtiverem aprovação nas
provas de aptidão física, ou que não comparecerem para a realização das mesmas.
4.9 O resultado da prova de aptidão física será divulgado  através de uma relação fixada em
quadro de avisos, no mesmo local das inscrições.
4.10 A  classificação  para  cada  curso  obedecerá,  rigorosamente,  à  ordem  decrescente  dos
resultados obtidos pelos candidatos, observado o limite total de vagas.
4.11 Não caberá recurso nas provas de aptidão física;

5.0 –  FACILIDADES  OFERECIDAS  AO  ALUNO  DURANTE  A  REALIZAÇÃO  DO
CURSO:
5.1 Material de ensino, por empréstimo;
5.2 Merenda escolar; e
5.3 O Órgão Executor (OE) NÃO possui alojamento para os alunos.

6.0 – PERÍODO E HORÁRIO DAS AULAS.
6.1 Os cursos serão aplicados de segunda a sexta-feira das 08:00h às 11:30h e 13:00h às 16:00h
na  Agência  Fluvial  de  Caracaraí,  no  endereço Avenida  Doutor  Zanny,  s/nº  –  Centro.  CEP:
69.360-000. Caracaraí. O Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial Auxiliar de
Convés e Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquina (CFAQ-II C/M) - terá 6 dias úteis de aulas
teóricas e práticas;
6.2 O candidato classificado no Processo Seletivo de 2021 que não comparecer no dia marcado
para  início  do  curso  terá  a  sua  vaga  cancelada.  O  período  de  realização  dos  Cursos  está
disponível no Calendário de Eventos do Anexo I deste Edital; e
6.3 Poderão ser realizadas aulas aos sábados no decorrer do curso caso houver necessidade.

7.0 – DA APRESENTAÇÃO AO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO (OE).
7.1 Os candidatos convocados deverão se apresentar no OE no dia e horário estabelecidos na
convocação. O candidato que deixar de fazê-lo será eliminado do Processo Seletivo.
7.2  Por  ocasião  de  apresentação,  os  candidatos  receberão  as  instruções  finais  referentes  à
realização do curso, inclusive da matrícula. 

 
8.0 – MATRÍCULA.
8.1 Os candidatos titulares serão matriculados no Curso conforme programação do Órgão de
Execução (OE).
8.2 Durante a parte acadêmica do Curso, os alunos:

a) adotarão uniforme composto de calça jeans e camiseta branca de manga curta; e 
b) estarão sujeitos às normas, às rotinas e aos procedimentos vigentes no OE, sendo passíveis

de desligamento em caso de transgressão. 
 

9.0 – DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
A validade do Processo Seletivo encerra-se na data da matrícula no curso. 

 
10.0 – ORIENTAÇÕES GERAIS AO CANDIDATO 
10.1 Correrão por conta do candidato todas as despesas inerentes à participação no Processo
Seletivo, bem como o uniforme descrito na alínea a do subitem 8.2. 
10.2 Não será permitido o uso de chinelos, “short”, bermuda, camiseta sem manga ou boné (para
homens) por ocasião do comparecimento  para a  realização das diversas etapas  e  eventos do
Processo Seletivo.
10.3 É de inteira  responsabilidade  do candidato,  acompanhar  a  publicação de todos os atos,
editais,  comunicados  e  convocações  referentes  a  este  Processo Seletivo,  diretamente  no seu
respectivo OE, tendo como base o Calendário de Eventos e este Edital.
10.4 É da inteira  responsabilidade  do candidato  acompanhar  continuamente  a  publicação de
atos,  editais,  notícias  e  comunicações  referentes  ao  presente  Processo  Seletivo,  assim como
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manter-se  informado  dos  locais,  datas  e  horários  de  realização  das  etapas  e  eventos
estabelecidos, devendo, para tanto, consultar frequentemente o OE.
10.5 O candidato deverá comparecer a todas as etapas e eventos do Processo Seletivo com a
antecedência necessária, observando os horários estabelecidos, sempre portando o comprovante
de inscrição e documento de identificação.
10.6 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que deixar de comparecer, nos locais, dias
e horários determinados, a qualquer das etapas e eventos programados, ou descumprir as normas
deste Edital.
10.7 A irregularidade de documentos, verificadas a qualquer tempo, importarão insubsistência
de inscrição, nulidade da eventual seleção ou certificação, com perda dos direitos decorrentes,
sem prejuízo das sanções legais aplicáveis.
10.8 No caso de informação inverídica, o candidato estará sujeito às sanções devidas à falsidade
de declaração, conforme estabelecido no parágrafo único do Art. 68 do Decreto-Lei nº 3688/41
– Lei das Contravenções Penais. 

 
11 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

A Agência  Fluvial  de  Caracaraí  informa  que  a  MB não  possui  nenhum  vínculo  com
qualquer  curso  ou  escola  preparatória,  assim  como  com  relação  ao  material  didático
comercializado pelos mesmos.

12 – CERTIFICAÇÃO.
Sendo aprovado, o aluno receberá um certificado de conclusão de curso e uma Caderneta de

Inscrição e Registro (CIR), atestando que:
O Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e Máquinas , nível 1, está habilitado para compor a

tripulação  de  embarcações  com  arqueação  bruta  (AB)  de  até  10/150KW,  empregadas  na
navegação interior, para desempenhar o apoio ao Serviço de Quarto de Navegação.

13 – CURSOS E VAGAS.

TURMAS CURSOS VAGAS

T-03/2021
CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  AQUAVIÁRIOS  –  Marinheiro
Fluvial Auxiliar de Convés e Máquinas (CFAQ II C/M Nível 1)

15

TOTAL DE VAGAS 15

Caracaraí-RR; Em 13 de setembro de 2021.

JAIRO FRANCISCO PINTO
Capitão Tenente (AA)

Agente
ASSINADO DIGITALMENTE
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ANEXO I

CALENDÁRIO DE EVENTOS

EVENTO DATA ATIVIDADES

01
15/09/2021

à
08/10/2021

PERÍODO DE INSCRIÇÃO.

02 21/10/2021 PROVAS DE APTIDÃO FÍSICA
03 22/10/2021 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

04 26/10/2021
REALIZAÇÃO DOS DADOS BIOGRÁFICOS E ENTREGA DE
DOCUMENTOS

05 08 a 13/11/2021
PERÍODO DOS CURSOS CFAQ-II C/M N1 TURMA 03/2021 –
08h00 às 16h00 (HORÁRIO DAS AULAS)

06 26/11/2021 CERIMÔNIA DE FORMATURA DO CURSO CFAQ-II C/M N1

5


	AGÊNCIA FLUVIAL DE CARACARAÍ

