
MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO E PROVA ESCRITA DO EXAME DE SELEÇÃO AO
CURSO  ESPECIAL  DE  SEGURANÇA EM  OPERAÇÃO  DE  CARGA EM  NAVIOS-
TANQUE PARA PRODUTOS QUÍMICOS - A DISTÂNCIA (ESOQ ON LINE-1/2022)

O  Centro  de  Instrução  Almirante  Graça  Aranha  (CIAGA),  na  qualidade  de  Órgão  de
Execução (OE) do Sistema do Ensino Profissional Marítimo (SEPM) e, em conformidade
com o Programa do Ensino Profissional Marítimo para Aquaviários (PREPOM-Aquaviários
1º Semestre/2022), torna público as seguintes instruções para  o Exame de Seleção (ES) ao
Curso  Especial  de  Segurança  em  Operação  de  Carga  em  Navios-tanque  para  Produtos
Químicos - a Distância (ESOQ ON LINE-1/2022).
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PARTE 1 - NORMAS PARA O EXAME DE SELEÇÃO
1 - DO PROPÓSITO

Destina-se à instrução avançada de comandantes,  oficiais e todo tripulante, designados
para assumir  atribuições e  responsabilidades  imediatas no carregamento,  na descarga,  nos
cuidados  durante  o  transporte,  no  manuseio  da  carga,  na  limpeza  de  tanques  ou  outras
operações relacionadas à carga, em navios-tanque para produtos químicos, com arqueação
bruta igual ou superior a 500, empregados na navegação em mar aberto.

2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 Em  conformidade  com  o  previsto  no  PREPOM-Aquaviários  1º  Semestre/2022,  as

inscrições encontram-se abertas no período de 07 de março até 06 de abril de 2022.

2.2 A inscrição é obrigatória para todos os candidatos e deverá ser feita, observando-se as
orientações contidas neste documento, preferencialmente pelo próprio e presencialmente
na Divisão de Inscrição do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), por
meio do Correio ou, ainda, mediante envio da documentação por meio de uma Capitania,
Delegacia ou Agência mais próxima.  
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2.3 A inscrição no curso será cobrada por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
que deverá ser preenchida e impressa através da página da Diretoria de Portos e Costas
(DPC),  no  link  "Emissão  de  Guias"  (https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-
diretoria#), observando-se as seguintes orientações:
I  - Selecionar GRU/Serviços Administrativos Educacionais e Vistorias. 

II - Para o preenchimento da Guia
- No campo “Organização Militar” - Centro de Instrução Almirante Graça Aranha;
- No campo “Categoria” - Aquaviário;
- No campo “Tipo de serviço” - Serviços Educacionais;
- No campo “Serviço” - Inscrição em Curso;
- Preencha seus dados pessoais; e
-  Selecione  um dos  campos:  “Pagar GRU com PIX ou  Cartão  de  Crédito” ou
“Gerar boleto da GRU para pagamento no Banco”.

III - Ao decidir pelo pagamento por PIX e escolher a opção Pagar, serão gerados um QR
Code e um Código que podem ser usados para realizar o pagamento. 

IV - Ao decidir pelo pagamento com Cartão de Crédito, o usuário terá que escolher o
prestador  de  pagamento  (Mercado  pago  ou  Pic  Pay),  confirmar  a  operação  (ícone
PAGAR) e seguir as orientações. A depender do prestador escolhido, não é necessário
cadastro. Após o pagamento, imprima o número da GRU para realizar a inscrição em
cursos (sem a necessidade de agendamento). 

V - Ao decidir Gerar boleto da GRU para pagamento no Banco, atente para a instrução do
próprio boleto que orienta que  a Guia de Recolhimento só poderá ser paga UM DIA
ÚTIL após a data de emissão e é compensada EM ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS após o
pagamento.  Até  a  data  de  vencimento  a  Guia  de  Recolhimento  pode  ser  paga  em
qualquer banco do sistema de compensação. Caso o pagamento não ocorra até a data
de vencimento constante na GRU, será necessária a emissão de uma nova Guia. A Guia
efetivamente paga deverá ser apresentada/encaminhada para solicitação da inscrição no
curso,  juntamente  com  a  documento  estabelecida  no  PREPOM-Aquaviários  1º
Semestre/2022.

VI - Ressalta-se que documentos enviados em data posterior a data de encerramento das
inscrições não serão considerados.

2.4 A inscrição para o Curso ESOQ ON LINE-1/2022 implicará ao candidato a aceitação
irrestrita das normas estabelecidas nestas Instruções, das quais não poderá ser alegado
desconhecimento, não lhe cabendo direito a recurso administrativo para obter qualquer
compensação  por  sua  eliminação,  pela  anulação  de  sua  inscrição  ou  pelo  seu  não
aproveitamento por falta ou sobra de vaga(s).

2.5 No caso de declaração de informação inverídica o candidato estará  sujeito  às  sanções
previstas  em  lei,  devidas  à  falsidade  de  declaração,  além  de  ter  a  sua  inscrição  ou
matrícula cancelada.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1 Requisitos para inscrição

a) Ser Aquaviário do 1º e 2º Grupo (Marítimo e Fluviários) com habilitação a partir do
nível 5;

- 2 de 7 -



b)  Ter  a  intenção  de  exercer,  a  bordo  de  navios-tanque  para  produtos  químicos,  as
funções de Comandante, Imediato, Chefe e Subchefe de Máquinas e os tripulantes que tenham
responsabilidade direta no carregamento, descarga e manuseio do produto;

c) Possuir o ensino médio concluído, com conhecimento básico de informática e com
disponibilidade de um computador com acesso à internet; e

d) Comprovar:
I)  Enquanto qualificado,  pelo  menos três  meses  de serviço embarcado em navio-

tanque de produto químico; ou
II)  Pelo  menos,  um  mês  de  estágio  embarcado  em  navio-tanque  de  produto

químico na condição de extra-lotação, durante o qual tenha participado de, pelo menos três
operações de carga e três operações de descarga, devidamente registradas no Livro Registro
de Estágio apropriado, de acordo com o Código STCW-78, Seção B-V/1, como emendado; e

III)  Apresentar  os  Certificados  de  conclusão  dos  Cursos:  Especial  Avançado  de
Combate a Incêndio (ECIA) e Especial Básico de Navios-Tanque Petroleiro e para Produtos
Químicos  (EBPQ)  ou  um  dos  Especiais  Básicos  de  Segurança  em  Navios-Tanque
(EFNT/EBAG/EBAP/EBAQ). A exigência da apresentação desses Certificados é, também,
considerada  como atendida,  caso  o  candidato  possua  o  Curso  Especial  de  Segurança  em
Operações de Carga em outro tipo de navio-tanque (ESOP ou ESOG).

3.2 Procedimentos para inscrição
3.2.1 As  inscrições  serão  realizadas,  mediante  a  apresentação/encaminhamento  da
documentação constante no subitem 3.3, já compensada a cobrança da taxa de inscrição, e
observando-se  as  orientações  contidas  neste  documento,  presencialmente  na  Divisão  de
Inscrição do CIAGA, mediante o envio da documentação  por  meio  de  uma  Capitania,
Delegacia ou Agência mais próxima ou, ainda, por meio do Correio.

O CIAGA não assume responsabilidade pelos documentos postados no correio e
não recebidos, bem como pela chegada dos documentos enviados pelo correio a partir
da data de publicação da relação dos candidatos inscritos no ESOQ ON LINE-1/2022,
no site do CIAGA.

3.2.2 Os documentos encaminhados pelo correio devem ser enviados (cópias autenticadas) em
envelope único para o seguinte endereço:

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA
Divisão de Inscrição
Av. Brasil, nº 9.020 - Olaria - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 21030-001

3.3 Documentação necessárias
Encaminhar/apresentar cópia da seguinte documentação:
a) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR);
b) CPF (somente se não constar no documento de identificação apresentado);
c) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de noventa (90) dias

corridos,  em  nome  do  interessado  (cópia  autenticada  ou  cópia  simples  com
apresentação  do  original  para  ser  autenticada  na  CP/DL/AG)  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);

d) Uma fotografia recente, tamanho 3x4 de frente;
e) Documento que comprove a escolaridade exigida; e
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f) Comprovante  de pagamento  da Guia de Recolhimento da  União  (GRU) -  taxa de
inscrição,  emitido  na  página  da  Diretoria  de  Portos  e  Costas,  no  link
htt  ps  ://www.marinha  .mil.br/dpc/servicos-da-diretoria#; e

i) Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo I destas Instruções).

4  -  DAS VAGAS
4.1 Este ES destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 60 vagas no Curso

ESOQ ON LINE-1/2022.

4.2 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 estabelecidas.

5 - DO EXAME DE SELEÇÃO
5.1 Todos os candidatos inscritos serão submetidos a uma prova escrita classificatória sobre

conhecimentos referentes ao Curso Especial Básico de Navios-Tanque Petroleiro e para
Produtos Químicos (EBQP), a ser realizada no Órgão de Execução indicado na Ficha de
Inscrição (Anexo I  destas  Instruções)  disponibilizada no site  do CIAGA. O conteúdo
programático da prova escrita consta no Anexo II deste documento e, no caso da inscrição
ser realizada na Divisão de Inscrição do CIAGA, será fornecido neste momento.

5.2 O candidato que não comparecer a prova escrita, ainda que por motivo de força maior ou
caso fortuito, será considerado como “desistente”. Esta condição o eliminará do ES.

6 - DA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
6.1 O candidato deverá apresentar, em todas as etapas e eventos do ES, obrigatoriamente, um

documento oficial de identificação original, com assinatura e fotografia recente e dentro
da validade.  A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto poderá ser utilizada
como documento de identificação, ainda que em momento posterior à data de validade
consignada no referido documento, conforme o Ofício Circular nº 2/2017/CONTRAN, de
29 de junho de 2017.

6.2 Não  serão  aceitos  como  documentos  de  identificação:  cópia  de  documento  de
identificação, ainda que autenticada, protocolos, certidão de nascimento, CPF, título de
eleitor,  certificado  de  reservista  sem  foto,  carteira  de  trabalho  sem  foto,  carteira  de
habilitação sem foto, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade,
nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e documentos na forma
eletrônica.

6.3 O  candidato  que  não  apresentar  documento  de  identificação  na  forma  definida  nos
subitens 6.1 e 6.2 não poderá realizar qualquer etapa ou evento, sendo automaticamente
eliminado do ES.

6.4 O documento de identificação deverá estar disponível na mesa/prancheta do candidato,
durante  todo  o  período  de  realização  da  prova  escrita,  não  sendo,  por  isso,  aceitos
documentos na forma eletrônica.

7 - DA PROVA ESCRITA 
7.1 A prova  conterá  20  (vinte)  questões  objetivas  do  tipo  múltipla  escolha  e  todas  elas

versarão sobre o contido no conteúdo programático do Anexo II deste documento.
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7.2 As provas serão aplicadas no CIAGA e nas Organizações Militares solicitadas pelos
candidatos na Ficha de Inscrição,  no dia 27 de abril  de 2022, iniciando às 14:00
horas e com término às 16:00 horas, horário oficial de Brasília-DF.

7.3 O candidato deverá estar  no local  de realização da Prova Escrita  com a antecedência
necessária, observando que a entrada dos candidatos será permitida a partir de 12:00
horas e interrompida a partir de 13:15 horas. Todos os horários citados referem-se ao
horário oficial de Brasília – DF. 

 
7.4 O candidato que chegar ao local de realização do Exame de conhecimento (prova escrita)

após 13:15 horas, bem como aqueles que não se apresentarem no recinto de realização
das provas, serão eliminados do ES.

7.5 Não haverá segunda chamada para aplicação da prova escrita, bem como aplicação da
mesma fora do horário, data e local pré-determinado.

7.6  Não haverá recurso do resultado da Prova Escrita.

7.7 Serão  selecionados  nesta  etapa  os  candidatos  classificados  (Titulares  e  Reservas)  em
ordem decrescente, de acordo com a nota obtida na prova escrita.

7.8 O candidato  que  obtiver  nota  0 (zero)  na  prova  escrita  será eliminado do Exame de
Seleção.

8  - DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO NA PROVA ESCRITA
8.1 Não será permitido o uso de chinelos, “short”, bermuda para ambos os sexos e camiseta

sem  manga  para  os  candidatos  do  sexo  masculino  ou  boné  por  ocasião  do
comparecimento para a realização das diversas etapas e eventos do ES.

8.2 Para a realização das provas, o candidato deverá portar, obrigatoriamente, um documento
de identificação, conforme descrito no Item 6 destas instruções, e caneta esferográfica de
tinta azul ou preta com corpo de plástico transparente e prancheta. Não será permitida a
utilização de lápis e borracha.

9.1 As vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados na prova do exame de seleção,
classificados em ordem decrescente de acordo com a nota obtida, dentro de número de
vagas oferecidas. 

8.3 A não apresentação do documento de identificação, conforme descrito no Item 6 destas
Instruções, por ocasião da realização das provas implicará a eliminação automática do
candidato do ES.

8.4 O tempo mínimo de permanência do candidato no recinto de realização da prova será de
40 (quarenta) minutos após seu efetivo início. O candidato não poderá levar a prova após
a sua realização. 

8.5 Será vedada a consulta a qualquer material durante a realização da prova, assim como
será proibido copiar ou fotografar os seus conteúdos. Adicionalmente, será proibido fazer
anotações nas mesas e cadeiras dos recintos de realização das provas.

8.6 No interior dos recintos de realização das provas, não será permitido o uso de telefones
celulares,  smartphones,  máquinas  fotográficas,  “pagers”,  calculadoras,  agendas
eletrônicas ou similares,  “tablets”,  “ipods”,  gravadores,  “pen drives”,  mp3 ou similar,
“notebooks”,  relógios  não  analógicos,  alarmes  de  qualquer  espécie  e  de  qualquer
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equipamento  que  possibilite  a  troca  de  dados  à  distância.  Também  será  proibido  o
manuseio de bolsas, mochilas, pastas e volumes similares.

8.7  O  candidato  que  estiver  portando  qualquer  equipamento  eletrônico  mencionado  no
subitem 8.6 deverá, obrigatoriamente, desligá-lo e/ou retirar a bateria assim que entrar no
recinto de realização de provas. 

8.8 Caso  o  candidato  se  recuse  a  desligar  os  equipamentos  eletrônicos  mencionados  no
subitem 8.6 ou insista  em manuseá-lo,  após  seu ingresso no recinto de  realização da
prova, o mesmo será eliminado do ES, devendo a ocorrência constar na ATA.

8.9 Durante a realização da prova, o candidato não poderá usar óculos escuros, protetores
auriculares, fones de ouvido, boné, gorro e similares.

9  -  DA MATRÍCULA
9.1 As vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados na prova do exame de seleção,

classificados em ordem decrescente de acordo com a nota obtida, dentro de número de
vagas  oferecidas.  Em  caso  de  empate,  o  preenchimento  das  vagas  será  feito  pelo
candidato de maior idade.

9.2 A partir da data estabelecida no Calendário de Eventos do Anexo III deste documento,
para  a  divulgação  da  relação  dos  candidatos  aprovados  e  classificados,  será
disponibilizada no site do CIAGA uma relação contendo todos os candidatos titulares e
reservas por ordem de classificação.

9.3 Os candidatos titulares, após receberem o login de acesso à plataforma, terão um período
de  familiarização.  Caso  o  candidato  titular  não  acesse  a  plataforma  no  período
determinado,  será  considerado  desistente  e  o  candidato  reserva  será  convocado  por
ordem de classificação.

9.4 Os  candidatos  titulares  e  os  reservas  (que  desejarem concorrer  às  vagas  em caso  de
desistência de candidato titular) deverão apresentar, em data estabelecida no calendário
de eventos:
a)  Sendo  marítimo,  o  Certificado  Médico  (Health  Certificate),  constante  da  Norma

Reguladora No 30 -  Segurança e  Saúde no Trabalho Aquaviário da Secretaria  de
Trabalho do Ministério  da Economia,  devidamente preenchido e  assinado por um
médico  do  trabalho,  baseado  nos  requisitos  estabelecidos  no  Quadro  III  daquela
norma reguladora; no caso dos aquaviários empregados, apresentar Atestado de Saúde
Ocupacional (ASO), com validade, no mínimo, até o término do curso; e

b) Sendo Fluviário, 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.

9.5 Durante a realização do Curso, os alunos estarão sujeitos às normas,  às rotinas e aos
procedimentos  vigentes  do  CIAGA,  sendo  passíveis  de  desligamento  em  caso  de
transgressão.

10 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
10.1 É da inteira responsabilidade do candidato acompanhar continuamente as publicações

referentes ao presente ES na página do CIAGA na internet. 
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10.2 O  candidato  deverá  observar  todas  as  etapas  e  eventos  do  ES  com a  antecedência
necessária, observando os horários estabelecidos, sempre portando, obrigatoriamente,
documento de identificação, conforme descrito no Item 6 destas Instruções.

10.3 Será eliminado do ES o candidato que deixar de comparecer, no local, dia ou horário
determinados para a realização da prova escrita e eventos programados, ainda que por
motivo de força maior ou caso fortuito, ou descumprir as normas destas instruções.

10.4 O presente Exame de Seleção somente é válido para o Curso ESOQ ON LINE-1/2022,
não sendo previsto a criação de cadastro reserva para os demais Cursos ESOQ ON
LINE.

10.5 A fim de contribuir para evitar a propagação do COVID-19, serão adotadas todas as
medidas julgadas necessárias para proteger os candidatos e os demais participantes do
ES, o que poderá incluir medição de temperatura corporal, separação dos candidatos que
demonstrem alguma condição indicadora de caso suspeito e a adoção de medidas para
evitar aglomerações.

10.6 O candidato  deverá  utilizar  máscara  de  proteção  e  manter  o  distanciamento  social,
durante  todo  o  período  em que  permanecer nas  instalações  do  CIAGA, bem como
deverá fazer uso do álcool em gel disponível nas salas de aplicação da prova escrita,
para a higienização das mãos e dos objetos pessoais.

10.7 Aos  candidatos  recomenda-se  evitar  aglomerações  quando  reunidos,  especialmente
enquanto  aguardam  a  abertura  dos  portões  por  ocasião  das  provas  do  Exame  de
Conhecimentos.

10.8 A Marinha do Brasil não se responsabilizará por informações relacionadas ao ES que,
porventura, venham a ser veiculadas por outros meios de comunicação que não a página
oficial do CIAGA na Internet (www.marinha.mil.br/ciaga).

10.9 Estas Instruções estão baseadas no preconizado na Ementa do Curso ESOQ ON LINE
do PREPOM-Aquaviários  1º  Semestre/2022.  No  caso  de  discordância  entre  ambos,
prevalece o estabelecido no PREPOM.

10.10 Os casos omissos serão submetidos à apreciação do Comandante do CIAGA.
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