
MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA  DOS PORTOS EM ILHÉUS

DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

EDITAL 07/2022EDITAL 07/2022
 CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS – MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVÉS 

E MARINHEIRO AUXILIAR DE MÁQUINAS (CFAQ-I C/M) TURMA 03/2022

1- PROPÓSITO GERAL
Destina-se ao ingresso na Marinha Mercante, no Grupo de Marítimos, nas categorias de Marinheiro

Auxiliar de Convés (MAC) e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (MAM), para atuar no nível de equivalência 1.
Após um ano de efetivo embarque e uma vez aprovado no Curso Especial de Segurança de Embarcações
de Passageiros (ESEP) poderá ascender ao nível de equivalência 2.

1) A  realização  deste  curso  não  habilita  o  aquaviário  para  posterior  ascensão  ao  nível  de
equivalência  3,  ou seja,  MOÇO DE CONVÉS OU MOÇO DE MÁQUINAS.  Para  a devida ascensão,  o
candidato deverá concluir, com aproveitamento, cursos específicos.

2) Os  níveis  de  equivalência  referem-se  à  hierarquia  existente  em  cada  Grupo,  conforme
estabelecimento nas Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários (Normam-13/DPC). 
Observação: 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. 

2- INSCRIÇÕES: 27/06/2022 a 12/07/2022

2.1 - CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO  
2.1.1 - A inscrição é obrigatória para todos os candidatos e deverá ser realizada no Grupo de Atendimento
ao Público (GAP) da Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus.  
2.1.2 - São condições necessárias à inscrição: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado de ambos os sexos e possuir idade mínima de dezoito (18) anos; 
b) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral;  
c) Estar autorizado pela respectiva Força Auxiliar, em se tratando de  membro da Polícia ou do Corpo de
Bombeiros Militar, em atividade; 
d) Não ser militar reformado por invalidez definitiva ou civil aposentado por invalidez permanente;  
e) Se ex-integrante de qualquer uma das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido ex-
oficio por ter sido declarado indigno ou com ele incompatível, excluído ou licenciado à bem da disciplina,
salvo em caso de reabilitação; 
f)  Ter  concluído  o  6º  ano  do  Ensino  Fundamental  (antiga  5ª  Série)  com aproveitamento; 
g)  Não  ter  tido  a  matrícula  cancelada  em  Curso  de  Formação  de Aquaviário (CFAQ-MAC/MAM) por
qualquer motivo, há menos de 1 (um) ano a contar da data de matrícula no Curso oferecido pelo presente
Edital;  
h) Possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e  
i)  Possuir  documento  oficial  de  identificação,  com  fotografia  e  dentro da validade.

2.2 – DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

I)  Apresentar  cópia  das  seguintes  documentações  (caso  as  cópias  não  estejam  autenticadas,
apresentar os documentos originais no ato da inscrição):
- Documento oficial de identificação válido;
- CPF (somente se não constar no documento de identificação apresentado);
- Certidão de quitação eleitoral;
- Certificado que o candidato do sexo masculino está em dia com as obrigações militares (Lei do Serviço
Militar);
- 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);
- Documento que comprove a escolaridade exigida (A partir do 6º ano do ensino fundamental);
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (emitido na página da Diretoria de Portos e Costas); e
- Ficha de inscrição preenchida (modelo disponibilizado no anexo do edital).

Obs.: O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado, por meio de GRU emitida no endereço: 
//www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria#

Ao acessar o site acima, seguir os passos abaixo:



Clicar no item GRU – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
- Serviços Administrativos, Educacionais e Vistorias;
- Concordar com a condição exigida;
- No campo “Organização Militar (Local)”, selecione a Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus;
- No campo “Tipo de Serviço”, selecione a opção “Serviços Educacionais (EPM)”;
- Preencher seu nome e CPF nos campos disponíveis;
- No campo “Serviços Educacionais (EPM)”, selecione a opção inscrição em curso do EPM; e
- Clique em “Emitir GRU para serviços educacionais (EPM)”.

3- QUANTIDADE DE VAGAS: 30 vagas

4- SELEÇÃO:   1ª  etapa –classificatória      
 Prova de Seleção Escrita de Português e Matemática em nível de 6º ano do Ensino Fundamental.
 DATA: 23/07/2022
 HORÁRIO  INÍCIO DA PROVA: 9h 
 DURAÇÃO DA PROVA: 2 horas
 LOCAL: Colégio Estadual Luiz Rogério de Souza, Camamu-BA. 
 O candidato deverá portar documento de identificação com foto  e comprovante de inscrição.

Observação: Será considerado aprovado nesta etapa o candidato que obtiver nota mínima 5 (cinco)
em cada uma das disciplinas constantes das provas de conhecimento. Contudo, serão convocados
para a segunda etapa (teste de suficiência física) os 45 primeiros colocados na prova escrita em
ordem de classificação, discriminando os titulares e os reservas. 

 Critérios de desempate na primeira etapa: 
I – Maior nota na prova de matemática;
II – Maior idade.

 RESULTADO: 28/07/2022

4.2 -  2ª etapa – eliminatória  TESTE DE SUFICIÊNCIA FÍSICA: 03/08/2022
I)   prova de natação, na distância de 25 metros, sem limite de tempo;  e
II) prova de permanência flutuando, sem qualquer auxílio, com duração de 10 (dez) minutos.

 Horário: 9h
 LOCAL: Eco Park - Camamu-BA

OBS: Para serem submetidos aos testes, os candidatos deverão apresentar Atestado Médico que comprove
bom estado físico, mental, auditivo e visual.

5 – RESULTADO FINAL DO EXAME E MATRÍCULA: 
      O resultado será fixado na Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus e disponibilizado na página
de internet logo após a apuração em:   05/08/2022.

6 - PERÍODO DO CURSO:  12 a 26 de agosto de 2022 / 8h às 17h
    LOCAL: Hotel Rio Acaraí – Camamu-BA.

7 – DISCIPLINAS E CARGAS HORÁRIAS
    I - NOÇÕES DE NAVEGAÇÃO, MANOBRA DA EMBARCAÇÃO E COMUNICAÇÕES 20
    II - NOÇÕES DE CONSTRUÇÃO NAVAL, ESTABILIDADE E MANUSEIO DE CARGAS 16
    III - NOÇÕES DE SEGURANÇA E DE RESPONSABILIDADES 32
    IV - NOÇÕES DE MOTORES, MÁQUINAS AUXILIARES E ELETROTÉCNICA . 16

8– FACILIDADES OFERECIDAS AO ALUNO
a) Material de ensino; e
b) Complemento alimentar;

9 - CERTIFICAÇÃO:
Sendo aprovado no curso, o aluno receberá do OE ou da Instituição de Ensino, que ministrou o

curso,  o  Certificado de Conclusão de Curso (DPC-1034)  e a Caderneta de Inscrição e  Registro  (CIR),
gratuitamente, com assentamentos pertinentes.

10 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA:

 Após  a  realização  do  teste  de  suficiência  física,  será  divulgado  pelo  OE relação  de  candidatos
titulares e reservas. Os candidatos titulares e os reservas (que desejarem concorrer às vagas em caso de
desistência de candidato titular) deverão apresentar 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 (Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO).



SELEÇÃO CURSO CFAQ-MAC/MAM - TURMA 03/2022
CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO   PARA    EXAME   DE    SELEÇÃO   AO   CURSO DE FORMAÇÃO DE

AQUAVIÁRIOS – MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVÉS E MARINHEIRO AUXILIAR DE MÁQUINAS
(CFAQ-MAC/MAM )

LÍNGUA PORTUGUESA

1 -  Interpretação de texto.
2 -  Gramática aplicada ao texto:
       - Substantivos (classificação, formação e flexão);

- Adjetivos (formação, pátrios e locução adjetiva);
- Verbos (flexionar nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo); e
- Pronomes (pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido e interrogativo).

3 -  Normas de Ortografia (formas, sons e representação). 
4 -  Pontuação (empregar os sinais de pontuação).

 

MATEMÁTICA
1- Conjuntos:

- Relação  de pertinência;
- Subconjuntos;
- União e interseção de conjuntos; e
- Operações com conjuntos.

2-   Números Naturais:
- Ler e escrever, corretamente, os números naturais;
- Efetuar as quatros operações com números naturais; e

- Resolver problemas ligados à vida prática que envolvam as quatro operações com números naturais.
3-  Números Decimais:

- Ler e escrever, corretamente, os números decimais;
- Efetuar as quatro operações com números decimais; e
- Resolver problemas ligados à vida prática, com números decimais.

4- Frações:
-  Escrever  frações,  representadas  por  gráficos  de  onde  possam ser  deduzidos  o  numerador   e  o

denominador;
- Efetuar  as quatro operações com frações;
- Identificar fração própria e imprópria;
- Transformar fração em decimal e vice-versa;
- Reduzir frações ao mesmo denominador comum; e
- Resolver problemas com dados fracionários. 

5- Transformação de Unidades de Medida:
- Tempo;
- Comprimento;
- Superfície;
- Volume;
- Massa; e
- Resolver problemas ligados à vida
- a prática, utilizando as unidades de medida supra citadas.

6-   Geometria:
- Polígonos;
- Cálculo do perímetro de um polígono;
- Triângulos,  retângulo e quadrado; e
- Cálculo de área das figuras planas (retângulo, quadrado e triângulo).

LAÍS REIS RIBEIRO
Primeiro-tenente

Encarregada da Divisão de Ensino Profissional Marítimo



MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ILHEUS

DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ___________                            CFAQ-MAC/MAM – T3-2022 

 

NOME: DATA NASCIMENTO: ___/____/____

Nº CPF:    Nº RG.:                                       ORGÃO EMISSOR: UF:

ENDEREÇO: Rua: 

Nº APTº BAIRRO: CIDADE:

ESTADO: CEP: TELEFONE:

Altura: Cor dos olhos:

Requer inscrição no CFAQ-MAC/MAM – T3/2022, a ser realizado no período de 12/08/2022 a 26/08/2022, na cidade de
Camamu-BA.

Documentos anexos:
(    ) Xerox da Carteira de Identidade e CPF
(    ) Comprovação de escolaridade (Ensino Fundamental I – 6º ano/Antiga 5ª série)
(    ) Xerox de Comprovação de Residência em nome do candidato
(    ) Certidão de quitação eleitoral
(    ) Certificado que o candidato do sexo masculino está em dia com as obrigações militares (Lei do Serviço Militar);
(    ) GRU paga no valor de R$ 8,00
Obs.: O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado, por meio de GRU emitida no endereço: 
//www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria#

Ao acessar o site acima, seguir os passos abaixo:

Clicar no item GRU – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
- Serviços Administrativos, Educacionais e Vistorias;
- Concordar com a condição exigida;
- No campo “Organização Militar (Local)”, selecione a Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus;
- No campo “Tipo de Serviço”, selecione a opção “Serviços Educacionais (EPM)”;
- Preencher seu nome e CPF nos campos disponíveis;
- No campo “Serviços Educacionais (EPM)”, selecione a opção inscrição em curso do EPM; e
- Clique em “Emitir GRU para serviços educacionais (EPM)”.

Ref: PREPOM/2022

____________________________                                                             __________________________
       Assinatura do Candidato                                                                         Responsável pela Inscrição

- - - - - - - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ILHEUS

DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

RECIBO DE INSCRIÇÃO Nº ___________                                             CFAQ-I C/M - T3 /2022

 

NOME: Nº GRU

DATA INSCRIÇÃO        /       /  Nº RG.:                                       ORGÃO EMISSOR: UF:

_____________________________
RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO
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