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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE BRASÍLIA

EDITAL 03/2019 DE 17 DE JULHO DE 2019

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE
AQUA VIÁRIOS MARINHEIRO FLUVIAL AUXILIAR DE cONVÉs E MARINHEIRO

, FLUVIAL AUXILIAR DE MÁQUINAS (CFAQ-I1 C/M Nl).

A Capitania Fluvial de Brasília toma público que, como órgão executor do Processo Seletivo
para Admissão ao Curso de Formação. de Aquaviários Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e
Marinheiro Fluvial Auxiliar-de Máquinas nível 1 (CFAQ-II C/M Nl), estarão abertas as inscrições no
período de 18/07/2019 a 19/08/2019, para o doravante denominado Processo Seletivo (PS), o qual será
regido pelo presente Edital.

1 - PROPÓSITO DO CURSO.
Destina-se a habilitar o aluno com as competências exigidas do Marinheiro Fluvial Auxiliar de

Convés (MAF), nível 1 e do Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas (MMA), Nível 1 para o exer lC

das capacidades previstas nas Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-13IDP
- Os candidatos do CFAQ-II C/M Nl poderão ascender para o nível 2 após um ano de embar

2 - CONDIÇÕES PARA INSCRIçÃO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. . P
a) Ser brasileiro ou brasileira nato ou naturalizado, maior de 18 anos de idade até o dia da I

matrícula, 16/09/2019, possuir como escolaridade mínima qualquer ano do Ensino Fundamenta,
possuir documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

b) Documentos necessários para inscrição:
- Ficha de Inscrição específica preenchida no Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da
Capitania (modelo anexo);

- Fotocópia simples da Carteira de Identidade, do CPF e do Título de Eleitor;
• Histórico Escolar, possuir como escolaridade mínima qualquer ano do Ensino Fundamental;
- Comprovante de residência em nome do próprio e/ou declaração que reside com os pais; e
- Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 8,00 reais.

3 - LOCAL PARA INSCRIÇÃO.
A inscrição para o Processo Seletivo (PS) deverá ser feita, pessoalmente, no Grupo de

Atendimento ao Público (GAP) da Capitania Fluvial de. Brasília, localizada na Esplanada dos
Ministérios, bloco ''N'', anexo "A", andar térreo, no período de 18/07/2019 a 19/08/2019, no dias de
atendimento ao público, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, das 09~00m às l1h30m e das 13h45m
às 16h30m.

4 - EXAME DE SELEÇÃO.
Este exame de seleção não tem caráter de concurso público para ingresso na Marinha Mercante

ou na Marinha do Brasil e visa, apenas, definir a classificação do candidato à luz das 30 vagas
disponibilizadas, o presente PS será constituído das etapas abaixo descritas:

a) Ia Etapa - os candidatos inscritos serão submetidos a uma prova escrita classificatória, sobre
conhecimentos de língua portuguesa e matemática, sendo 20 questões de cada. Serão considerados
aprovados todos candidatos que obtiverem mais de 50% de acertos em cada disciplina. O resultado
desta etapa será divulgado no sítio de internet da Capitania Fluvial de Brasília
(www.marinha.mil.br/cíb), os 40 candidatos possuidores das melhores notas serão convocados para a
etapa seguinte, o critério para desempate será o candidato de maior idade.

b) 2a Etapa - somente os 40 (quarenta) primeiros candidatos aprovados na 1a etapa serão
submetidos ao Teste de Suficiência Física (TSF). O TSF será composto de prova de natação, na
distância de 25 metros (sem limite de tempo) e prova de permanência flutuando de 10 minutos (sem
auxílio de bóias ou dispositivo semelhante), sendo o caráter desta etapa eliminatória. Para serem
submetidos ao Teste de Suficiência Física, os candidatos convocados para esta etapa deverão apresentar
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), atualizado, que comprove bom estado de saúde fisica e mental, e,
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explicitamente, boas condições auditivas e visuais, emitido há menos de um ano por médico do trabalho,
com registro válido no Conselho Regional de Medicina.

5 - LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO.
a) A prova escrita será realizada no salão de provas do Comando do 7° Distrito Naval, localizado

no andar térreo do anexo "A" do Bloco ''N'' da Esplanada dos Ministérios, no dia 24/0812019, às
10hOOm. com encerramento do acesso ao local de prova às 09hOOm. Os candidatos deverão portar
caneta azul ou preta, carteira de identidade e o comprovante da ficha de inscrição e não será permitido
o acesso ao local de prova trajando bermuda, camiseta sem manga e chinelos.

b) O TSF será realizado no Clube Almirante Alexandrino, situado na Via L4 Norte, Setor de
Clubes Norte, no dia 03/09/2019, de 09h30 a 11hOO,devendo o candidato levar roupa apropriada para o
teste na piscina, Atestado de Saúde Ocupacional (ASa), emitido por Médico do trabalho, há menos de
01 ano, que comprove bom estado mental e físico, explicitamente as condições visuais e auditivas.
Nesse atestado deverão constar a altura e a cor dos olhos, carteira de identidade e comprovante da ficha
de inscrição. .

6- DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL .:
O resultado final com os 30 candidatos aprovados e classificados nas duas -fases ocorrerá

04/0912019 no sítio de internet da Capitania Fluvial de Brasília (www.marinha.mil.br/ctb).

7-MATRÍCULA.
Será efetuada pela Capitania Fluvial de Brasília após a divulgação dos candidatos apro

classificados nas duas etapas do PS. j\.dos e )

V8 - LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO.
O curso será realizado nas instalações do Ensino Profissional Marítimo da Capitania Fluvial de

Brasília, no período de 16/09/2019 a 24/0912019, das 09hOOàs 17hOO,com intervalo para o almoço.

9 - FACILIDADES OFERECIDAS PARAOS ALUNOS DURANTE O CURSO.
a) Material de ensino, por empréstimo; e
b) Complemento alimentar do Ensino Profissional Marítimo.

10 - DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA.,
O Curso de Formação de Aquaviários Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e Marinheiro

Fluvial Auxiliar de Máquinas nível 1 terá a seguinte grade curricular: '.
a) Navegação e Manobra de Embarcação 10 horas/aula;
b) Construções de Embarcações Fluviais, Estabilidade, e Manuseio de Cargas 08 horas/aula;
c) Segurança e Responsabilidade Sociais 20 horas/aula;
d) Motor Propulsor e Sistema Auxiliar. 09 horas/aula; e
e) Tempo Reserva e Atividade Extraclasse 03 horas/aula.

11- CERTIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO.
Sendo aprovado no curso, o aluno receberá um Certificado de Conclusão do Curso e a Carteira

de Inscrição e Registro (CIR), sendo incluído no Sistema de Cadastro de Aquaviário da Diretoria de
Portos e Costas na categoria de Marinheiro Auxiliar Fluvial nível 1.

12 - OBSERVAÇÕES.
a) A realização deste curso não habilita o Aquaviário para posterior ascensão ao nível 3. Para a

devida ascensão, o Aquaviário deverá concluir, com aproveitamento, cursos específicos;
b) Os níveis referem-se à hierarquia existente em cada Grupo, conforme estabelecido nas

Normas da Autoridade Marítima; e
e) A ficha de inscrição para o referido PS encontra-se anexo a este Edital.

13 - CALENDÁRIO DE EVENTOS.
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CALENDARIO DE EVENTOS
EVENTO PERIODOIDATA LOCAL HORARIO

09hOO

18/07/2019 a
Período de inscrição e informações Grupo de Atendimento ao llh30

complementares a Público da CFB19/08/2019 e
, 13h45 a

16h30

Abertura dos portões de acesso ao local Prédio andar térreo do anexo
24/08/2019 "A" no Bloco 08hOOde prova ''N''(Com7°DN)

Fechamento dos portões de acesso ao Salão de provas no andar
24/08/2019 térreo do anexo "A" no 09hOOlocal de prova Bloco ''N''(Com7°DN)

Salão de provas no andar 10hOO
Prova Escrita 24/08/2019 térreo do anexo "A" no a

Bloco "N'" (Com7°DN) 12hOO

Resultado da Prova Escrita
Grupo de Atendimento ao

Até 30/08/2019 Público da CFB e 15hOO
www.cfb.mar.mil.br

Teste de Suficiência Física Clube Almirante 09h30
03/09/2019 Alexandrino (CAALEX) a

11h30
Grupo de Atendimento ao

Resultado Final Até 04/09/2019 Público da CFB e 14h30
www.cfb.mar.mil.br

16/09/2019 Instalações do Ensino 09hOO
Período do Curso , a Profissional Marítimo da a

24/09/2019 CFB 17h00

Brasília, DF, em 17 de julho de 2019.
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