
PS CFAQ MFC 2020

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS
– CFAQ MFC –

MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS (MFC)

CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE

site: www.marinha.mil.br/cfpa/

http://www.marinha.mil.br/cfpa/


EDITAL E INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE

EDITAL 01/2020

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO 
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MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS (MFC)

ESTE PROCESSO SELETIVO NÃO TEM CARÁTER DE CONCURSO PÚBLICO
PARA  INGRESSO NA MARINHA MERCANTE OU  NA  MARINHA DO BRASIL,
VISANDO APENAS A DEFINIR A CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO À LUZ DO
NÚMERO DE VAGAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE
AQUAVIÁRIOS.



1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A Capitania  Fluvial  Porto  Alegre  (CFPA)  é  o  Órgão  de  Execução  (OE)  do
Processo Seletivo de Admissão ao CFAQ MFC - 2020, no âmbito do Estado do
Rio Grande do Sul, designado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).

1.2 O Processo Seletivo de Admissão ao CFAQ MFC - 2020, com o Calendário de
Eventos  estabelecido  no  Anexo  I  deste  Edital,  destina-se  a  selecionar
candidatos, de ambos os sexos, para o preenchimento de 25 (vinte e cinco)
vagas, sendo necessária a existência de no mínimo 13 alunos para formar a
turma e realizar o curso.

1.3 O cumprimento deste Processo Seletivo é efetivado por este OE do Sistema de
Ensino Profissional  Marítimo (SEPM),  na área de sua jurisdição,  a  partir  da
programação prevista no Programa de Ensino Profissional Marítimo – PREPOM
Aquaviários/2020.

1.4 O curso  será  realizado  no  período  de  58  (cinquenta  e  oito)  dias  úteis,  em
regime de externato, com aulas e atividades escolares programadas, conforme
procedimento adotado por este OE.

1.5 O  candidato  concorrerá  às  vagas  oferecidas  pela  CFPA,  sendo  o  curso
realizado nas dependências da mesma.

1.6 O candidato selecionado e aprovado no curso será habilitado na categoria de
Marinheiro Fluvial de Convés (MFC).

1.7 Ao longo do curso, e somente durante esse período, os alunos receberão, por
empréstimo, material de ensino.

1.8 O curso será gratuito,  inclusive com almoço oferecido nas dependências da
CFPA.

1.9 O  curso  destina-se  ao  preparo  de  profissionais  para  ingresso  na  Marinha
Mercante como Aquaviários do 2º Grupo - Fluviários,  Seção  de  Convés,  com
inscrição  na  categoria  Marinheiro  Fluvial  de Convés  (MFC),  no  nível  de
equivalência  3,  para  o  exercício  das  seguintes  capacidades  e limitações:
Comandante  (CMT)  de  embarcações  até  50  AB,  exceto  aqueles  que
transportam  passageiros,  na  Navegação  Interior;   Comandante  (CMT)  de
embarcações até 50 AB que transportam passageiros, somente após 1 (um)
ano de embarque, na Navegação Interior;   Imediato (IMT) de embarcações até
300 AB, na Navegação Interior;  Subalterno de Quarto de Navegação (SQN)
nas embarcações de qualquer AB na Navegação Interior; e  Serviço Geral de
Convés (SGC) nas embarcações de qualquer AB, na Navegação Interior.
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2 INSCRIÇÃO

2.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas presencialmente na Capitania Fluvial de
Porto Alegre (situada na Rua dos Andradas, nº 386, Centro, Porto Alegre/RS),
no período de 12/03/2020 a 13/04/2020, de segunda a sexta-feira, no horário
de 08h às 16h.
No ato  da inscrição,  o  candidato  deverá  apresentar  preenchida a  Ficha de
Inscrição,  prevista  no  Anexo  II  deste  Edital,  e  receber  o  Comprovante  de
Inscrição, previsto no Anexo III.
Informações  adicionais  poderão  ser  obtidas  pelo  telefone  (51)  3226-1711,
ramais 210 ou 229.

2.2 CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
- ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a);
- ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade no ato da matrícula;
- possuir escolaridade mínima do 9º ano do Ensino Fundamental;
- estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
- atender às demais condições estabelecidas no Edital do Processo Seletivo; e
- apresentar os seguintes documentos (original e cópia):

• documento oficial de identificação válido;
• Cadastro  de  Pessoas  Físicas  –  CPF  (somente  se  não  constar  no

documento de identificação apresentado);
• certidão de quitação eleitoral;
• documento que comprove a escolaridade exigida;
• certificado  que  o  candidato  do  sexo  masculino  está  em  dia  com  as

obrigações militares (Lei do Serviço Militar);
• comprovante de residência com CEP,  expedido  no  prazo  máximo  de

noventa  (90)  dias corridos,  em  nome  do  interessado  (cópia  simples
com  apresentação  do original  para  ser  autenticada na CFPA)  ou
declaração   de   residência   assinada   pelo  candidato,   conforme
constante  do  anexo  1-L  da  NORMAM-13/DPC  (com  reconhecimento
por autenticidade, caso o declarante não esteja presente); 

• duas fotos 3x4 recentes de frente; 
• ficha  de  inscrição  preenchida; e
• comprovante de pagamento da taxa de inscrição (emitido na página da

Diretoria de Portos e Costas).
Obs.: O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado por meio
da GRU emitida no  endereço eletrônico:
https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria
Ao acessar o sítio acima, seguir os seguintes passos:

• Em emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), clicar em
Serviços Administrativos, Educacionais e Vistorias;

• concordar com as condições apresentadas e clicar em continuar;
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• no campo “Organização Militar (Local)”, selecionar a Capitania 
Fluvial de Porto Alegre;

• selecionar categoria “Aquaviário”;
• Tipo de serviço: “serviços educacionais”;
• Item de serviço: “inscrição em cursos do EPM (R$ 8,00)”;
• preencher os dados pessoais nos campos disponíveis; e
• clicar em “Gerar Boleto”
• Imprimir boleto e efetuar o pagamento.

2.3 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
Para candidatos oriundos da Marinha do Brasil (Corpo de Praças da Armada,

Corpo Auxiliar de Praças e Marinheiro Recruta, exceto os excluídos a bem da disciplina):
- apresentar Folha de Identificação da CR (original e cópia); e
-  apresentar  Folha de Alterações da CR onde conste o desligamento do
Serviço Ativo da Marinha (original e cópia).

3 PROCESSO SELETIVO

3.1 A inscrição no Processo Seletivo implicará ao candidato na aceitação irrestrita
das normas estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegado
desconhecimento, não cabendo direito a recurso para obter compensação em
caso de eliminação, pela anulação de inscrição ou pelo não aproveitamento por
falta de vagas, sendo de  inteira responsabilidade do candidato acompanhar a
publicação de todos os atos, editais, comunicados e convocações referentes a
este  Processo  Seletivo  (CFAQ  MFC  -  2020),  pelo  site:
www.marinha.mil.br/cfpa/ ou na sede da CFPA.

3.2 Em  caso  de  desistência  da  realização  do  Processo  Seletivo  ou  falta  à
realização  da  prova  escrita,  o  valor  pago  da  taxa  de  inscrição  não  será
restituído em hipótese alguma.

3.3 Todos  os  candidatos  inscritos  serão  submetidos  a  uma  prova  escrita
classificatória,  de  Ensino  Fundamental,  sobre  conhecimentos  de  língua
portuguesa e de matemática.

3.4 O Processo Seletivo é constituído das seguintes etapas:
1ª ETAPA – Inscrição.

Local: CFPA – Rua das Andradas, nº 386, Centro, Porto Alegre/RS; 
2ª  ETAPA  –  Exame  de  Conhecimentos  (Prova  de  língua  portuguesa  e  de

matemática) (ELIMINATÓRIA e CLASSIFICATÓRIA).
Local: CFPA – Rua das Andradas, nº 386, Centro, Porto Alegre/RS;

3ª ETAPA  – Entrega de Atestado Médico (AM) considerando-os aptos,  para
realizar  as  provas  de  natação  e  de  permanência  flutuando.
(ELIMINATÓRIA).
Local: Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana – Rua Luiz
de Camões, nº 337, Bairro Santo Antônio, Porto Alegre/RS; 
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4ª ETAPA – Teste de Suficiência Física (ELIMINATÓRIA):
I)  Prova  de  natação,  na  distância  de  25  metros,  sem  limite  de
tempo; e
II)  Prova  de  permanência  flutuando,  sem  qualquer  auxílio,  com
duração de dez minutos. 
Local: Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana – Rua Luiz
de Camões, nº 337, Bairro Santo Antônio, Porto Alegre/RS; e

5ª ETAPA – Convocação para início do Curso.

3.5 O candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas previstas neste
Edital, mesmo que por motivo de força maior ou caso fortuito, será considerado
“desistente”. Tal condição o eliminará do Processo Seletivo.

3.6 Durante as etapas e até a data da matrícula, inclusive, o candidato selecionado
que for eliminado do Processo Seletivo por não apresentação, desistência ou
qualquer outro motivo, será substituído por candidato reserva convocado.

4 DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

O Curso de Formação de Aquaviários CFAQ MFC - 2020 – Marinheiro Fluvial de
Convés (MFC) terá 25 (vinte e cinco) vagas, sendo necessária a existência de no mínimo
13 alunos para que seja formada a turma e, assim, realizado o curso.

5 EXAME DE CONHECIMENTOS

5.1 O  Exame  de  Conhecimentos  será  composto  por  uma  prova  escrita
classificatória,  de   Ensino  Fundamental,  sobre  conhecimentos  de  língua
portuguesa e de matemática, a ser realizada no dia 18/04/2020, no horário de
14h às 17h, nas dependências da CFPA.

5.2 O conteúdo programático do Exame de Conhecimentos está previsto no Anexo
IV.

5.3 O  seguinte  material  é  necessário  para  a  realização  do  Exame  de
Conhecimentos:

- caneta esferográfica azul ou preta;
- lápis; e
- borracha.

5.4 Informações preliminares para a realização da prova:
• o tempo de duração para resolução da prova será de 3 (três) horas;
• o  candidato  não  deverá  assinalar  duas  alternativas  para  a  mesma

questão, o que invalidará a resposta;
• não haverá substituição de prova, por erro cometido pelo candidato, após

o início da aplicação;
• os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 13h30 –

candidatos que se apresentarem após esse horário serão eliminados;
• o início da prova será às 14h;
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• os candidatos deverão estar na sala de prova até às 13h40 (10 minutos
após o fechamento dos portões) – após esse horário, não será permitido
o acesso à sala de prova;

• evitar  trazer  celulares,  smartphones  e  smartwatches:  aqueles  que  os
trouxerem, deverão, ao entrar na sala de realização da prova, desligá-los
e,  se  possível,  retirar-lhes  a  bateria,  lacrando-os  em  saco  plástico
fornecido pelos Fiscais  e  colocando-os embaixo da cadeira na qual  o
candidato estiver sentado, ficando sob a sua responsabilidade;

• uma vez iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos; 
• os candidatos não poderão deixar a sala de prova, exceto para receber

atendimento médico ou utilizar instalações sanitárias, desde que sejam
autorizados pelo Supervisor e acompanhados por Fiscal designado. Em
nenhum  desses  casos  haverá  prorrogação  do  tempo  destinado  à
realização da prova e, em caso de retirada definitiva do recinto, a prova
será corrigida até onde estiver sido resolvida;

• o tempo mínimo de permanência dos candidatos em recinto de aplicação
da prova será de 30 (trinta) minutos após o efetivo início;

• o candidato NÃO poderá levar a prova após sua realização;
• os  três  últimos  candidatos  no  local  de  aplicação  da  prova  deverão,

obrigatoriamente, registrar suas respectivas assinaturas na Ata de Prova
e sair juntos do recinto;

• para acesso ao local de realização da prova, é vedado aos candidatos
trajar chinelos, short, bermuda, camiseta sem manga ou boné;

• para  a  realização  da  prova,  o  candidato  deverá  apresentar  o
Comprovante de Inscrição e um documento oficial de identificação (com
foto), dentro da validade, emitido por Órgão Oficial de Identificação do
Território Nacional, devendo ser original, como por exemplo: carteira de
identidade,  carteira  de  trabalho,  Carteira  Nacional  de  Habilitação,
carteiras de identificação expedidas pela Marinha, Exército, Aeronáutica,
Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Polícias e
Corpos  de  Bombeiros  Militares,  carteiras  expedidas  pelos  Órgãos
Fiscalizadores  de  Exercício  Profissional  (Ordens  e  Conselhos),
passaporte  válido,  certificado  de  reservista  (com  foto)  e  carteiras
funcionais do Ministério Público; e

• será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:

I) proceder  de  forma  a  perturbar  a  ordem  e  a  tranquilidade
necessária à realização da prova;

II) pedir material emprestado;
III) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação,

de qualquer tipo, com outro candidato ou pessoa não autorizada;
IV) utilizar-se de material não autorizado;
V) utilizar-se  de  livros,  códigos,  impressos  ou  de  qualquer  tipo  de

consulta no recinto de realização da prova;
VI) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
VII) desrespeitar ou descumprir ordem de membro de fiscalização ou

da organização;
VIII) descumprir quaisquer das instruções contidas na capa da prova;
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IX) ausentar-se do recinto de realização da prova sem justificativa ou
sem autorização;

X) violar,  sem  autorização,  o  saco  plástico  onde  estiver  seus
pertences;

XI) permitir  que  qualquer  aparelho  que  esteja  em  seu  poder
(telefone/relógio)  emita  som  ou  vibre,  inclusive  despertador,
durante a realização da prova;

XII) não devolver ou inutilizar a prova;
XIII) deixar  de  apresentar  a  prova  ao  supervisor  /  fiscal  quando  se

retirar definitivamente do recinto de realização da prova;
XIV) negar-se a assinar a prova ou a lista de presença do Exame de

Conhecimentos;
XV) for surpreendido copiando ou fotografando o conteúdo da prova ou

o gabarito;
XVI) disponibilizar  as  anotações  feitas  na  prova  em  meios  de

comunicação (“redes sociais”, “site”, etc.);
XVII) ao ser anunciado o término da prova, fizer anotações na prova ou

no modelo autorizado, pelo fiscal, para anotação do gabarito;
XVIII) for surpreendido portando arma de qualquer espécie, calculadora,

agenda,  walkman,  gravador,  laptop,  palmtop,  iPod,  iPad,  pager,
notebook,  tablet,  smartwatch,  smartphone,  máquina  fotográfica,
telefone  celular,  relógio  digital  ou  quaisquer  outros  receptores/
transmissores de dados que possibilitem comunicação à distância;

XIX) descumprir as normas deste Edital; e
XX) a qualquer tempo, for constatada, por meio eletrônico, estatístico,

grafológico  ou  qualquer  outro  meio,  a  utilização  de  processos
ilícitos para a solução das provas.

5.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização de
qualquer etapa deste Processo Seletivo, em especial na data da realização da
prova escrita, documento de identificação original, por motivo de perda, roubo
ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência
em  órgão  policial,  expedido  há  no  máximo  30  (trinta)  dias.  Nesse  caso,  o
candidato será submetido à identificação especial, compreendendo a coleta de
assinaturas e impressões digitais, além do candidato ser fotografado no local.

5.6 A identificação especial será exigida também do candidato cujo documento de
identificação  apresente  dúvidas  relativas  à  fisionomia  ou  à  assinatura  do
portador.

5.7 O candidato que, por ocasião da realização da prova escrita, for submetido à
identificação  especial,  terá  que  apresentar  à  CFPA,  até  24/04/2020,  um
documento oficial de identificação, original, com fotografia, dentro da validade.
A não apresentação do documento implicará na eliminação do candidato do
Processo Seletivo.

5.8 A prova será aplicada em um único dia e não ocorrerá segunda chamada.
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5.9 A prova será composta por 40 (quarenta) questões objetivas do tipo múltipla
escolha,  dividida  em  duas  partes,  sendo  20  (vinte)  questões  de  língua
portuguesa  e  20  (vinte)  questões  de  matemática,  abordando  o  conteúdo
previsto no Anexo IV deste Edital. Cada questão correta valerá 5 (cinco) pontos,
totalizando 100 (cem) pontos possíveis em cada uma das partes.

5.10 Serão  considerados  aprovados  os  candidatos  que  atingirem  ao  menos  50
(cinquenta) pontos em cada uma das partes.

5.11 Os  candidatos  aprovados   serão  classificados  em  ordem  decrescente,  de
acordo  com  a  média  obtida,  dentro  do  número  de  vagas  oferecido, e
prosseguirão nas próximas etapas do Processo Seletivo.

5.12 A Média de Classificação (MC) do Exame de Conhecimentos será composta
pela média aritmética da Nota de Matemática (NM) e da Nota de Português
(NP), de acordo com a seguinte fórmula:

5.12 O resultado preliminar dos candidatos aprovados e classificados como titulares
e  reservas  será  divulgado  no  dia  24/04/2020,  pelo  site
https://www.marinha.mil.br/cfpa/,  nos  murais  de  avisos  do  atendimento  ao
público da CFPA ou de forma presencial no Grupo de Atendimento ao Público
(GAP) da CFPA.

6 ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO (AM)

6.1 Os  candidatos  aprovados  e  classificados  no  Exame  de  Conhecimentos,
deverão  comparecer  às  08h  no  dia  30/04/2019  no  Grêmio  Sargento
Expedicionário Geraldo Santana (Rua Luiz de Camões, nº 337, Bairro Santo
Antônio, Porto Alegre/RS), portando Atestado Médico (AM), conforme previsto
no Anexo V,  deste Edital,  considerando-os aptos para realizar  as provas de
natação e permanência flutuando.

6.2 A  não  apresentação  do  Atestado  Médico  exigido,  assim  como  o  não
atendimento  a  quaisquer  dos  índices  mínimos  de  saúde,  implicará  na
eliminação do candidato no Processo Seletivo.

6.3 No  caso  de  declaração  de  informações  inverídicas,  além  da  exclusão  do
Processo  Seletivo,  o  candidato  estará  sujeito  à  ação  penal,  aplicadas  às
sanções  previstas  à  falsidade  de  declaração,  conforme  estabelecido  no
parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936/1979.

7 TESTE DE SUFICIÊNCIA FÍSICA (TSF)

7.1 O candidato  será  submetido  ao  Teste  de  Suficiência  Física  (TSF),  devendo
chegar ao local com 60 (sessenta) minutos de antecedência e deverá confirmar
o  local  da  realização  do  TSF,  no  dia  29/04/2020,  através  do  site:
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https://www.marinha.mil.br/cfpa/ , nos murais de avisos da CFPA ou de forma
presencial no Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da CFPA.

7.2 Para realização do TSF, o candidato deverá trazer:
-  roupa  de natação (sexo masculino:  sunga  de banho  ou  calção  sem

bolso, sexo feminino: maiô);
- touca de banho;
- toalha de banho; e
- sandália de dedo.

7.3 O candidato será aprovado se conseguir:
-  nadar  25  (vinte  e  cinco)  metros,  sem  limite  de  tempo  (Prova  de

Natação); e
- permanecer flutuando, sem qualquer auxílio, por, no mínimo, 10 (dez)
minutos (Prova de Permanência).

7.4 O candidato realizará as Provas de Natação e de Permanência em intervalo
mínimo de trinta minutos.

7.5 Se ficar reprovado na primeira Prova de Natação, o candidato descansará trinta
minutos e será submetido à nova Prova de Natação e caso seja aprovado, será
submetido à Prova de Permanência. Entretanto, se ficar reprovado na segunda
Prova  de  Natação,  não  fará  à  prova  de  Permanência  e  será  eliminado  do
Processo Seletivo.

7.6 Se o candidato  ficar reprovado na primeira Prova de Permanência, descansará
trinta minutos e será submetido à nova Prova de Permanência, em segunda e
última oportunidade. Caso seja reprovado, será eliminado do Processo Seletivo.

8 MATRÍCULA

8.1 Após  a  realização  do  teste  de  suficiência  física,  será  divulgado,  pelo  site
https://www.marinha.mil.br/cfpa/,  nos  murais  de  avisos  do  atendimento  ao
público da CFPA ou de forma presencial no Grupo de Atendimento ao Público
(GAP) da CFPA, a relação dos candidatos titulares e reservas. Os candidatos
titulares  ou  reservas  (que  desejarem  concorrer  às  vagas  em  caso  de
desistência de candidato titular) deverão apresentar até 08/05/2020, atestado
médico,  assinado por  um médico  do trabalho,  de  acordo com os requisitos
estabelecidos no Quadro II constante da Norma Reguladora nº 30 – Segurança
e Saúde no Trabalho Aquaviário  da Secretaria de Trabalho do Ministério da
Economia. 

9 DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Este Processo Seletivo somente terá validade até a data da matrícula.

9.2 A não apresentação de qualquer documentação exigida, bem como qualquer
rasura, emenda ou outra irregularidade constatada nos documentos entregues,
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo.
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9.3 A inexatidão dos dados informados e/ou declarações falsas e irregularidades
nos documentos apresentados, ainda que verificadas posteriormente, poderão
causar  nulidade  da  inscrição,  da  aprovação  ou  habilitação, com perda  dos
direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis.

9.4 Durante o período do curso, os alunos estarão sujeitos às normas, rotinas e
procedimentos vigentes na CFPA, sob pena de desligamento do curso em caso
de não cumprimento das regras estabelecidas pela CFPA.

9.5 Este Edital  baseia-se nas normas e procedimentos da Diretoria de Portos e
Costas (DPC) em vigor, nesta data, a quem cabe regulamentar os cursos do
Ensino Profissional Marítimo. Reitera-se que a participação do candidato neste
Processo Seletivo  implica na sua integral  e  irrestrita  adesão aos termos do
Edital, assim como qualquer alteração que venha a ocorrer em consequência
de determinações governamentais, administrativas ou legais.

9.6 A classificação final será divulgada a partir do dia 06/05/2020, pelo site: https://
www.marinha.mil.br/cfpa/, nos murais de avisos do atendimento ao público da
CFPA ou presencial.

9.7 Em  caso  de  dúvidas,  o  interessado  deverá  entrar  em  contato  com  o
Departamento de Ensino Profissional Marítimo da CFPA, por meio do telefone
(51)  3226-1711,  ramais  210  ou  229;  consultar  o  site:
https://www.marinha.mil.br/cfpa/; ou comparecer pessoalmente à CFPA; e 

9.8 Os casos omissos serão resolvidos pelo Capitão dos Portos de Porto Alegre.

Porto Alegre, RS, em 08 de março de 2020.

RAFAEL SILVA DOS SANTOS
 Capitão de Mar e Guerra

  Capitão dos Portos
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