
MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA  DOS PORTOS EM ILHÉUS

DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

EDITAL 01/2023EDITAL 01/2023
 CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS – PESCADOR PROFISSIONAL E MOTORISTA DE PESCA

NÍVEL 1 (CFAQ-POP1/MOP1) TURMA 01/2023

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

Este Processo Seletivo não tem caráter de Concurso Público para ingresso na Marinha Mercante ou
na Marinha do Brasil, visando apenas definir a classificação do candidato à luz do número de vagas para a
participação   no   Curso   de   Formação  de   Aquaviários   Pescador   Profissional   -   NÍVEL   1   – (CFAQ-
POP1/MOP1).

2- PROPÓSITO GERAL:

Destina-se a preparar   profissionais   para   o   ingresso  na   Marinha   Mercante   como  Aquaviários
do  3º   Grupo  - Pescadores, Seção de Convés e de Máquinas,  com inscrição na categoria Pescador
Profissional (POP1) e/ou Motorista de Pesca (MOP1), no nível de habilitação 1; e qualificar o aluno para
consolidar o conhecimento, o entendimento e a proficiência necessários para exercer a função de tripulante
de embarcações de pesca com AB menor ou igual a 10 e de potência propulsora até 170 kW, empregadas
na navegação interior e na navegação costeira, conforme definido pela Capitania de sua área de jurisdição. 

3- PERÍODO DE INSCRIÇÕES  E NÚMERO DE VAGAS: 02/02 a 06/03/2023  -  30 vagas.

3.1 Requisitos:

a) Ser brasileiro(a) nato ou naturalizado(a);
b) Maior de 18 (dezoito) anos até a data limite do período de inscrição; 
c) Possuir escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental;
d) Não estar na condição de réu em ação penal;
e) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral; e
f) Cumprir as instruções estabelecidas neste Edital.

4 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:
4.1 – O candidato deve comparecer a Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus com cópia dos
seguintes documentos:

a) Ficha de inscrição preenchida;
b) Documento oficial de identificação com foto;
c) CPF;
d) Comprovante de residência; 
e) Comprovante de escolaridade; 
f) Certidão de quitação eleitoral; 
g) Certificado que o candidato do sexo masculino está em dia com as obrigações militares (Lei do Serviço
Militar); e
h) Indicação de Empresa de Pesca ou de entidades representativas dos pescadores (Empresa, Federação,
Sindicatos ou Colônias) – (quando o candidato for colonizado). 

5 - SELEÇÃO:   

5.1 -  Etapa – eliminatória  TESTE DE SUFICIÊNCIA FÍSICA: 14/03/2023
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:      10h 
 LOCAL:        Clube Social de Ilhéus. 

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



6 – CRITÉRIO DE DESEMPATE: 
      As vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados no exame de seleção, em ordem de prioridade
estabelecida pelas empresas de pesca e entidades representativas dos Pescadores (Federação, Sindicatos
ou Colônias) ou, na ausência de prioridade estabelecida, por meio de sorteio dentre os inscritos aptos. 

7 – RESULTADO FINAL DO EXAME E MATRÍCULA:
      O resultado será divulgado em  23 de março de 2023 aos candidatos e fixado na  Delegacia da
Capitania dos Portos em Ilhéus e na página de internet:
 https://www.marinha.mil.br/cpba/content/delilheus.

8 - PERÍODO DO CURSO:   03 a 24 de abril de 2023 / 8h às 17h
    LOCAL:  Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus – Rua Major Homem Del Rey, 217, Cidade Nova.
Ilhéus-BA.

9 – DISCIPLINAS E CARGAS HORÁRIAS
    I - ATIVIDADE DA PESCA I 12
    II - CONDUÇÃO E OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE PESCA 16
    III - SISTEMA DE PROPULSÃO A MOTOR DIESEL 8
    IV - CONHECIMENTOS ELEMENTARES DE PRIMEIROS SOCORROS 20

V - TÉCNICAS DE SOBREVIVÊNCIA PESSOAL 20
VI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 20
VII - SEGURANÇA EM OPERAÇÕES DE EMBARCAÇÃO DE PESCA 12

10 – FACILIDADES OFERECIDAS AO ALUNO:
a) Material de ensino por empréstimo; e
b) Complemento alimentar.

11 - 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.

12- ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO: 
O  candidato  classificado  como  titular  ou  reserva  no  Processo  Seletivo  deverá  comparecer  a

Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus, para entregar o seguinte documento (original e cópia):
- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), atestando bom estado de saúde física, mental auditiva e visual.  

https://www.marinha.mil.br/cpba/content/delilheus


MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ILHÉUS

DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ___________                            CFAQ-POP1/MOP1 – T1-2023 

 

NOME: DATA NASCIMENTO: ___/____/____

Nº CPF:    Nº RG.:                                       ÓRGÃO EMISSOR: UF:

ENDEREÇO: Rua: 

Nº APTº BAIRRO: CIDADE:

ESTADO: CEP: TELEFONE:

E-mail:

FILIAÇÃO: Mãe:
                   Pai: 

Nacionalidade: Naturalidade:

Altura: Cor dos olhos:

Requer inscrição no CFAQ-POP/MOP– T1/2023, a ser realizado no período de 03 a 24/04/2023, na cidade de Ilhéus-
BA.

* Obrigatório o preenchimento de todos os itens da ficha de inscrição, inclusive altura e cor dos olhos. 

Documentos anexos:
(    ) Xerox da Carteira de Identidade e CPF
(    ) Comprovação de escolaridade 
(    ) Xerox de Comprovante 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)
(     ) Indicação de Empresa de Pesca ou de entidades representativas dos pescadores (Empresa, Federação, 
Sindicatos ou Colônias) – (quando o candidato for colonizado).

____________________________                                                             __________________________
       Assinatura do Candidato                                                                            Responsável pela Inscrição

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

MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ILHÉUS

DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

RECIBO DE INSCRIÇÃO Nº ___________                                             CFAQ-POP1/MOP1 - T1 /2023

 

NOME: Nº GRU

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


	I -

