MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ
PROVA DE AMADORES NA FATEC - JAÚ SP – DIA 25 e 26JUN2022
Barra Bonita-SP.
Em 20 de junho de 2022.
A Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP), informa que realizará prova para
amadores em Jaú SP, nos dias 25 e 26 de junho de 2022, sábado e domingo,
nos períodos de 09h às 11h e 14h às 16h, nas dependências do auditório da
Faculdade de Tecnologia de Jahu – FATEC JAHU, localizado na rua Frei Galvão, s/nº,
Jardim Pedro Ometto, na cidade de Jaú SP.
As listas dos inscritos para este exame contemplará as inscrições efetuadas
por agendamento eletrônico no site da CFTP, “https://www. marinha.mil.br/
cftp/inicio”, bem como as recebidas no GAP até o mês de maio de 2022. As listas
dos

inscritos

serão

publicadas

abaixo

deste

comunicado,

oportunamente,

especificadas por data, dia e período.
Convém salientar, que no dia da aplicação da prova de amadores
serão retiradas as fotos dos candidatos presentes, para que seja
possibilitada a impressão das referidas carteiras. E, caso algum candidato
não tire a respectiva foto no local da prova, deverá comparecer na CFTP,
impreterivelmente, para sanar a exigência. Sem a foto não será possível
imprimir as carteiras. A banca examinadora coordenará a retirada das fotos no
local da prova.
Solicita-se que os candidatos compareçam ao local da prova com no mínimo
uma hora de antecedência do início da prova, para a retirada das fotos.
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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.

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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Solicita-se

aos

