
CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DIVISÃO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

EDITAL 001/2020

CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS
MARINHEIRO FLUVIAL AUXILIAR DE CONVÉS E DE MÁQUINAS – NÍVEL 1

 (CFAQ-MAFC/MAFM)

1 – PROPÓSITO

a) Destina-se a habilitar o aluno com as competências exigidas do Marinheiro fluvial Auxiliar de
Convés (MAF), Nível 1 e o Marinheiro Fluvial auxiliar de Máquinas (MMA), Nível 1 para o
exercício  das  capacidades  previstas  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Aquaviários
(NORMAM-13/DPC); e

b) Qualificar  o  aluno  para  que,  durante  um  ano  de  embarque,  consolide  os  conhecimentos,  o
entendimento e a proficiência necessários para exercer a função de Patrão de embarcações com até
10  AB  e  potência  propulsora  até  170  Kw,  exceto  aquelas  que  transportam  passageiros,
empregadas na navegação interior, nos lagos, rios e apoio portuário fluvial,  conforme definido
pela CP/CF de sua jurisdição. 
Observações:

1) A realização deste curso não habilita os Aquaviários para posterior ascensão ao nível 3. Para a
devida ascensão, o candidato deverá concluir, com aproveitamento, cursos específicos; 

2) Os níveis referem-se à hierarquia existente em cada Grupo, conforme estabelecido nas Normas da
autoridade Marítima; e 

3) Após 1 (um) ano de efetivo embarque e uma vez aprovado no Curso Especial de Segurança de 
Embarcações de Passageiros (ESEP), o Aquaviário poderá ascender para o nível 2.

2 - LOCAL DE REALIZAÇÃO

 Capitania Fluvial do Rio Paraná – CFRP / Escola de Fluviários de Foz do Iguaçu – Rua Barão do
Rio Branco, nº170 – Centro – Foz do Iguaçu – PR- CEP: 85851-310 

3 – CONDIÇÕES E DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

a) Ser brasileiro (a) nato ou naturalizado (a); 
b) Ter no mínimo dezoito anos no ato da matrícula;
c) Possuir escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental;  
d) Apresentar identidade, CPF e comprovante de residência; e
e) Ficha de inscrição específica preenchida no GAP (Grupo de Atendimento ao Público) da Capitania

(modelo anexo).
f) Apresentar atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove bom estado de saúde

física e mental, explicitamente condições visuais e auditivas. 
g) Estar em dia com as obrigações militares eleitorais

3.1- INSCRIÇÕES

As inscrições do processo seletivo deverão ser feitas da seguintes formas:

a) “PESSOALMENTE”,  no Grupo de Atendimento ao  Público (GAP) da  Capitania  Fluvial,  no
horário das 08H15 às 11H45 (de segunda a quinta-feira);

b) Por envio da documentação através do correio; e
c) Por envio da documentação através de uma Capitania, Delegacia ou Agência mais próxima.



OBS.: Caso o candidato opte por enviar o documento através do correio ou através de uma
Capitania,  Delegacia  ou  Agência,  deve  constar  que  os  documentos  devem  chegar  até  a
Capitania Fluvial do Rio Paraná antes do prazo final do período de inscrição.

4 – EXAME DE SELEÇÃO

Avaliação da aptidão física, constando das seguintes provas: 
a) Natação, na distância de 25 metros, sem limite de tempo; e 
b) Permanência flutuando, sem qualquer auxílio, com duração de dez minutos, (NESTE TESTE O

CANDIDATO NÃO PODERÁ SUBMERGIR NENHUMA VEZ).
Observações:

1) Para serem submetidos ao teste, os candidatos deverão apresentar atestado médico, emitido há
menos de um ano que comprove bom estado de saúde física e mental, explicitamente condições
visuais e auditivas.

2) Não haverá segunda chance aos candidatos que não conseguirem, por qualquer motivo, concluir o
teste de suficiência física; 

3) Ficam desclassificados do processo de seleção os candidatos que não obtiverem aprovação nos
índices do teste de suficiência física; e 

4) Este exame de seleção 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.

5 – VAGAS 

Serão  oferecidas  30  vagas,  sendo  que  o  curso  deverá,  obrigatoriamente,  ter  30% das  vagas
preenchidas durante o Processo Seletivo para o início.

6 – MATRÍCULA

1 -  Serão matriculados todos os candidatos  que preencham os  requisitos  estabelecidos  para a
inscrição no curso, dentro do número de vagas;

2  -  Atestado  de  Saúde  Ocupacional  (ASO),  emitido  e  assinado  por  “MÉDICO  DO
TRABALHO” com menos de um ano de validade, considerando-o apto em Inspeção de Saúde física,
mental,  auditiva e  visual  (deverão constar  ainda,  altura e  cor  dos  olhos  do candidato  para  efeito  de
cadastro).

3  -  Guia  de  recolhimento  da  União  (GRU)  no  valor  de  R$8,00  (retirada  do  site  da  DPC
www.dpc.mar.mil.br ou através do site da capitania https://www.mar.mil.br/cfrp/);

Observação:
1) No primeiro dia de aula os alunos matriculados deverão apresentar 01 (uma) foto 3x4 e 01 (uma)

foto 5x7, a qual deverá ser colorida, fosca, sem chapéu e com fundo branco.

7 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A divulgação de todas as etapas do processo seletivo será realizada através do quadro de avisos
destinado  ao  atendimento  ao  público  localizado  na  CFRP  e  pela  página  da  internet
https://www.mar.mil.br/cfrp/.

8 – FACILIDADES OFERECIDAS AOS ALUNOS

a) Material de ensino, por empréstimo; e

http://www.dpc.mar.mil.br/
https://www.mar.mil.br/cfrp/
https://www.mar.mil.br/cfrp/


b) Merenda escolar.

9 - DISCIPLINAS E CARGAS HORÁRIAS

NAVEGAÇÃO E MANOBRA DA EMBARCAÇÃO ………………………………….……..…10 H/A

CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES FLUVIAIS, ESTABILIDADE E MANUSEIO DE CARGAS 
………………………………………………………………………………………………...….08 H/A

SEGURANÇA E RESPONSABILIDADES SOCIAIS ………………………………………….20 H/A
MOTOR PROPULSOR E SISTEMAS AUXILIARES ………………………………….….…..08 H/A 

10 – CERTIFICAÇÃO

Sendo aprovado no curso, o aluno receberá um Certificado de Conclusão do curso, Modelo DPC-
1034, com habilitação para exercer as funções de  Marinheiro fluvial Auxiliar de Convés (MAF), Nível 1
e o Marinheiro Fluvial auxiliar de Máquinas (MMA), Nível 1.

CALENDÁRIO DE EVENTOS

EVENTO PERÍODO/DATA LOCAL HORÁRIO

PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA O
PROCESSO SELETIVO

06/02 a 09/03/2020 GAP da CFRP 08h15 as 11h45

EXAME DE SELEÇÃO 11/03/2020 A definir 09h00

RESULTADO DO EXAME DE SELEÇÃO E
RELAÇÃO DE MATRICULADOS 

16/03/2020 Internet e GAP A partir 09h00

PERÍODO DO CURSO 06/04 a 13/04/2020 CFRP 08h00 as 12h00 
13h00 as 17h00

*Caso o candidato opte por enviar o documento através dos correios ou através de uma Capitania, 
Delegacia ou Agência, os documentos deverão chegar a Capitania Fluvial do Rio Paraná impreterivelmente antes 
do prazo final do período de inscrição.

** Havendo necessidade as datas poderão ser alteradas. 

*** Para mais informações, entrar em contato através do telefone (45) 3523-2332; Ramal 33.

Foz do Iguaçu, em 06 de fevereiro de 2020. 

DIVISÃO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO 



CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº              /2020

CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS – MARINHEIRO FLUVIAL AUXILIAR DE CONVÉS E

 MARINHEIRO FLUVIAL AUXILIAR DE MÁQUINAS  - CFAQ-MAFC/MAFM – T01/2020.

NOME:

DATA DE NASCIMENTO:

NATURALIDADE (CIDADE E ESTADO):

RG:                                                                                     ÓRGÃO EMISSOR:

CPF:

ALTURA:                                                                                       COR DOS OLHOS:

NOME DO PAI:

NOME DA MÃE:

ENDEREÇO : 

BAIRRO:                                                                                         CIDADE:                                             

CEP:                                                                                                UF (ESTADO):

TELEFONES:

E-MAIL:

EMPRESA QUE INDICOU:

DATA DE INSCRIÇÃO:

ASSINATURA DO MILITAR/SC QUE REALIZOU A INSCRIÇÃO:

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:  

1. *DOCUMENTO DE IDENTIDADE;

2. *CPF;                                                                           

3. *COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;                                     

4. *COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE; 

5. ATESTADO DE SAÚDE QUE DECLARE CAPACIDADE FÍSICA, MENTAL, AUDITIVA E VISUAL .

6. GRU (paga)  : www.dpc.mar.mil.br” ou “www.mar.mil.br  /cfrp  

http://www.mar.mil.br/cfrp
http://www.mar.mil.br/cfrp


OBS: * Cópias autenticadas. Em caso de cópias sem autenticação, apresentar os documentos originais. 

CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ
DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº              /2020

CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS – MARINHEIRO FLUVIAL AUXILIAR DE CONVÉS E

 MARINHEIRO FLUVIAL AUXILIAR DE MÁQUINAS - CFAQ-MAFC/MAFM – T01/2020.

NOME:

DATA DE INSCRIÇÃO:

ASSINATURA DO MILITAR/SC QUE REALIZOU A INSCRIÇÃO:


