
MARINHA DO BRASIL 
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA 
ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO  

 
EDITAL DE ABERTURA  

 
PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE ADAPTAÇÃO PARA AQUAVIÁRIOS – 

COZINHEIRO, TAIFEIRO,ENFERMEIRO E AUXILIAR DE SAÚDE  (CAAQ-CT/S-T-1/2018) 
 

A Capitania Fluvial de Tabatinga torna público a abertura das inscrições  para o processo seletivo do 
Curso de Adapitação de Aquaviários Cozinheiro, Taifeiro,Enfermeiro e Auxiliar de Saude  para ingresso na 
Marinha Mercante como tripulantes, no nível de apoio, em embarcações com qualquer arqueação bruta 
empregadas na navegação em mar aberto, costeira ou interior, de acordo com os padrões nacionais e 
internacionais sobre segurança relativos à função controle da operação da embarcação e cuidados com as 
pessoas a bordo. 

EVENTO  DATAS 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 15/05 a 21/06/2018 
PROVA TEÓRICA 22/06/2018 
RESULTADO DA PROVA TEÓRICA 26/06/2018 
TESTE DE SUFICIÊNCIA FÍSICA 27/06/2018 
RESULTADO FINAL   29/06/2018 
PERÍODO DO CURSO 02/07 a 07/08/2018 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO: 
(1) Atestado médico: com validade de até 1(um) ano, a contar da data de sua emissão que comprove o bom 
estado de saúde física e mental, inclusive as boas condições auditivas e visuais; nesse atestado deverão 
constar a altura e a cor dos olhos do interessado;  
(2) C.P.F : (ORIGINAL e CÓPIA); 
(3) Identidade: Em bom estado de conservação (ORIGINAL e CÓPIA); 
(4) Comprovante de residência: (ORIGINAL e CÓPIA). Caso o candidato não tenha o comprovante de 
Residência em seu nome, deverá preencher um modelo próprio de DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA , 
emitido pela Capitania dos Portos de Tabatinga. 
(5) Comprovante de Escolaridade: HISTÓRICO ESCOLAR ou CERTIFICADO , inferior ao 9º ano 
(antiga 8ª série) do Ensino Fundamental (ORIGINAL e CÓPIA); 
(6) 01 (uma foto 5x7) e 01 (uma) foto 3x4  (Colorida); e  
(7) Taxa de Inscrição: R$ 8,00 (www.dpc.mar.mil.br) emitir GRU – preencher nome e CPF- Organização 
Militar – Capitania Fluvial de Tabatinga – Serviços Educacionais do EPM – Inscrição em curso do EPM – 
Emitir GRU e Imprimir.   
CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:  
a) Ser brasileiro(a) nato ou naturalizado(a); 
b) ter no mínimo dezoito anos no ato da matrícula 
c) ser inativo da Marinha do Brasil (MB), das seguintes especialidades: Cozinheiro (CO), 
Arrumador (AR) ou Enfermeiro (EF), desde que possua os requisitos estabelecidos nas Normas 
da Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-13/DPC); 
e) ser Técnico em Enfermagem, com diploma ou certificado expedido de acordo com a legislação 
vigente e registrado pelo órgão competente, para a categoria Enfermeiro (ENF); 
f) ser Auxiliar de Enfermagem, com certificado conferido por instituição de ensino, nos termos da 
legislação vigente e registrado pelo órgão competente, para a categoria Auxiliar de Saúde (ASA); 
g) possuir Ensino Fundamental completo e, no mínimo, curso de capacitação de Cozinheiro, com 
carga horária mínima de 80 horas, para a categoria Cozinheiro (CZA); 
h) possuir Ensino Fundamental completo e, no mínimo, curso de capacitação de 
Garçom/Taifeiro, com carga horária mínima de 80 horas, para a categoria Taifeiro (TAA); e 
i) atender às demais condições estabelecidas no Edital do Processo Seletivo. 

 

 

 

 

 

 



 

EXAME DE SELEÇÃO  

 

 Os candidatos inscritos para o EXAME DE SELEÇÃO serão submetidos a prova de 
conhecimento de Português e  Matemática e a um teste de suficiência física, composto de: 
AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA, CONSTANDO DAS SEGUINTE S PROVAS: 
 

  a) Teste de natação, na distância de 25 metros, sem limite de tempo; e 
b) Teste de permanência flutuando, sem qualquer auxílio, com duração de 10 (dez) minutos. 
 
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; e 

 
2 - Ficam desclassificados do processo de seleção os candidatos que não obtiverem aprovação 

nos índices do teste de suficiência física. 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. 
 
As inscrições serão realizadas na Capitania Fluvial de Tabatinga,  no horário de 08:00h às 13:00h . 
 

 

 
LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE SOUSA 

                                                                Primeiro-Tenente (RM2-T) 
  Encarregado da Divisão do Ensino Profissional Marítimo 


