
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ

INSCRIÇÕES PARA O EXAME DE HABILITAÇÃO PARA
CAPITÃO AMADOR TURMA I/2023.

Barra Bonita-SP.
Em 16 de janeiro de 2023.

A Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP), informa que as inscrições para o Exame de Habilitação

para Capitão Amador Turma I/2023, será realizado no período de 06 de  fevereiro de 2023 a  13 de

março de 2023.

As inscrições serão realizadas no Grupo de Atendimento ao Publico (GAP), nesta Capitania sem a

necessidade de agendamento.

Horários de atendimento:

Segunda-feira: 9h30 às 11h45 e 13h45 às 15h45;

Terça-feira: 9h30 às 11h45 e 13h45 às 15h45;

Quarta-feira: 9h30 às 11h45 e 13h45 às 15h45;

Quinta-feira: 9h30 às 11h45 e 13h45 às 15h45 e

Sexta-feira: 9h30 às 11h45.

O exame será realizado no dia  26 de  abril de  2023,  quarta-feira  das  14h às  18h (horário  de

Brasília).

A divulgação do gabarito preliminar no site da DPC será até o dia 27 de abril de 2023.

A divulgação do gabarito final no site da DPC será até o dia 05 de junho de 2023.

A divulgação da lista final dos aprovados no site da DPC será até o dia 20 de junho de 2023.

Instruções Gerais, programa do exame e referências bibliográficas constantes do anexo 5-A da

NORMAM  03/2021,  que  poderão  ser  acessadas  por  meio  do  site

https://www.marinha.mil.br/dpc/
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Salientamos, que em consonância com as flexibilizações em nível federal, estadual e municipal

referentes à prevenção contra a COVID-19, serão obedecidos os protocolos e adotadas as medidas de

prevenção e higienização.

Frisa-se que, em virtude do caráter atípico da situação pela qual o país passa e, para atendimento

dos protocolos de prevenção contra a COVID-19, poderá ocorrer o cancelamento ou postergação da

aplicação da referida prova, o que será divulgado no site desta Capitania, com antecedência. Solicita-se

aos candidatos acompanharem periodicamente o site.

Contato:
Capitania Fluvial do Tietê-Paraná
Telefone: (14) 3604-1000
Email: "cftp ouvidoria" <cftp.ouvidoria@marinha.mil.br>
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