
MARINHA DO BRASIL 

CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS

DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

Inscrição em Curso Expedito de Agulha Magnética - C-Exp-Ag-Mag T 01/2021.

A Diretoria  de  Portos  e  Costas  disponibiliza  a  comunidade marítima 10 vagas  para  o Curso
Expedito de Agulha Magnética - C-Exp-Ag-Mag T 01/2021.

O  C  -Exp  -Ag-Mag  será  ministrado  pela  Diretoria  de  Hidrografia  e  Navegação,  que
disponibilizará parte das vagas à Diretoria de Portos e Costas, a qual efetuará a seleção dos candidatos. 

Condições para inscrição:
a) o Oficial de Náutica,  o Mestre de Cabotagem ou o Contramestre da Marinha Mercante,  inclusive
aposentados; e
b) o Oficial ou a praça da Reserva Remunerada ou Reformados da Marinha do Brasil. 

Instruções gerais:
a) Inscrição: Até 09 de março de 2021;
b) Período de realização do curso: 15 de março à 09 de abril de 2021;
c) Local de realização: Centro de Instrução e Adestramento Almirante Radler de Aquino (CIAARA) - 
Rua Barão de Jaceguay s/n, Ponta da Armação - Niterói/RJ - Tel.: (21) 2189-3580;
d) Apresentação dos candidatos selecionados: 15 de março de 2021, às 07h30;
e) Documentos de porte obrigatório: identidade e comprovante de conclusão do Ensino Médio (antigo 2º 
grau);
f) Traje: esporte, sendo vedado o uso de bermuda, sandália, boné e camiseta sem manga;
g) Despesas: todas as despesas relativas ao transporte, alimentação e hospedagem, ocorridas durante 
todas as fases do curso, serão de responsabilidade do aluno, não cabendo à Administração Naval 
qualquer ônus decorrente de possíveis reprovações ou desistências;
h) É vedada a indicação de militares da ativa, tendo em vista a aplicação do curso estar ligada à atividade
extra-MB;
i) Não há previsão de indenização dos custos do curso pelos alunos; e
j) Será observado o critério de ordem cronológica de solicitação de inscrição para o preenchimento do 
número de vagas disponibilizadas.

Maiores  informações  poderão  ser  fornecidas  pelo  Ensino  Profissional  Marítimo  –  EPM,
SO-AM  SALVADOR  por  meio  dos  telefones:  (82)  3215-5810  e  3215-5811  ou  e-mail
silverio.salvador  @marinha.mil.br

mailto:silverio.salvador@marinha.mil.br
mailto:silverio.salvador@marinha.mil.br

