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PARTE I - NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO

1 - DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 - Este edital baseia-se nas normas e procedimentos da Diretoria dc Portos c Costas (DPC) em 
vigor, nesta data, como Representante da Autoridade Maritima, a quern cabe regulamentar os cursos 
do Ensino Profissional Maritimo. Rcitera-se que a participagiio do(a) candidato(a) neste Processo 
Seletivo (PS) implica na sua integral e irreslrita adesiio aos termos do edital, assim como qualquer 
alteragao que venha a ocorrer em consequencia de determmagoes govemamentais, administrativas ou 
legais.

1.2 - A Capitania dos Portos do Ceara (CPCE) e o Orgao de Execug^o (OE) no estado do Ceara, 
responsavel pelo Processo Seletivo de Admiss5o ao Curso de Formagao de Aquaviarios Marinheiro 
Auxiliar de Conves e Marinheiro Auxiliar de Maquinas (CFAQ-MAC/MAM T-1/2023), designado 
pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).

1.3-0 CFAQ-MAC/MAM Destina-se ao prepare de prolissionais para ingresso na Marinha 
Mercante, no lo Grupo - Maritimos, nas categorias de Marinheiro Auxiliar de Conves (MAC) 
e Marinheiro Auxiliar de Maquinas (MAM), para atuar no nivel de habilitagao 1.
As capacidadcs e limitagdes do MAC nivel 1 estao dcscritas abaixo:
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a) MAC - Comandante (CMT) de embarcapoes de ate 10 AB, exceto aquelas que transportam 
passageiros, somente apos 1 (um) ano dc cmbarquc na navegat^ao interior e de apoio portuario, nos 
limites das Aguas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), bem como nos limitcs cstabelecidos nas Normas e 
Procedimentos para as Capitanias dos Portos (NPCP).
b) Servigos Gerais de Conves (SGC) e Subaltemo de Quarto de Navegavao (SQN) em 
embarca$5es com att^ 300 AB e potencia propulsora menor do quo 250 kW empregadas na 
navcgagao interior e de apoio portuario, conforme limites estabelecidos nas Normas e 
Procedimentos para as Capitanias dos Portos (NPCP), inclusive, como professional, em 
embarcagoes de esporte e recreio.
As capacidades e limitagoes do MAM nivel I est2o descritas abaixo:
a) Scrvigo de apoio em embarcagoes com AB menor do que 300 e potencia propulsora menor do que 
250 kW empregadas na navegagao interior, conforme limites estabelecidos nas Normas e 
Procedimentos para as Capitanias (NPCP), inclusive, como profissional, em embarcagdes dc 
esporte e recreio.

1.4-0 curso sera realizado na sedc da Colonia de Pescadores do Pec6m, Z-6, situada na Rua 
Prof. Jose Denilson, s/n, Pecem, Sao Gongalo do Amarante-CE, de segunda a sexta-feira, no 
horario de 08h00 as 17h.

1.5 - As datas rclativas as diversas ctapas e eventos do PS encontram-se disponiveis no ealendario de 
eventos do Anexo A.

1.6 - O PS nao tern carrier de concurso publico para ingresso na Marinha Mercante ou na Marinha do 
Brasil (MB) e visa, apenas, definir a classiflcagao do candidato a luz do numero de vagas 
estabelecido.

1.7-0 curso nao podera ser realizado caso nao sejam preenchidas, pelo menos, 30% das vagas 
oferecidas no PREPOM-Aquaviarios. Neste caso, o candidato podera comparecer a Capitania dos 
Portos do Ceara e solicitar o estorno da GRU paga.

2 - DAS VAGAS

O PS deslina-se a selecionar candidates, de ambos os sexos, para o preenchimento de 30 (trinta) vagas 
de acordo com o estabelecido no PREPOM'2023.

3 - DAS INSCRIBES

3.1 - A inscrigSo e obrigatoria para todos os candidates e devera ser realizada pelo proprio candidato 
ou por procuragao especifica para esse fim, lavrada em cartorio, no periodo constante do ealendario de 
eventos do Anexo A deste edital.

3.2 As inscrigoes serao rcalizadas no periodo de 06 de fevereiro a 09 de margo de 2023, 
presencialmcnte, de segunda a quinta-feira, de 0815h as 1600H no Departamcnto de Ensino 
Profissional Maritime da Capitania dos Portos do Ceara, na Av. Vicente de Castro, 4917. Mucuripe, 
Fortaleza/CE, CEP: 60180-410, Telefone: (85) 3133-5111.
Serao aceitas tambem inscrigoes via correios, mediante envio da documentagao prevista no item 3.6 
deste edital.
As inscrigoes enviadas via correios serao aceitas somente se as copias estiverem autentieadas cm 
cartorio ou em uma Capitania dos Portos ou suas Delegacias e Agencias subordinadas e se a 
postagem liver sido efetuada ate o dia de cnccrramento das inscrigdes. Cabera ao interessado o 
acompanhamenlo da entrega da documentagao pelos correios, com intuito de evitar extravios, etc.
As inscrigoes realizadas via correios ser5o aceitas somente se enviadas cm envelope unico 
candidato, contendo todos documentos relacionados no item 3.6 deste edital.
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3.3 - Condi<?dcs nccessarias a inscri^ao:
a) Ser brasileiro(a) nato ou naturalizado(a), maior de 18 anos de idade, ate o ultimo dia da inscripao, 
como cstabelecido no Calendario de Eventos do Anexo A;
b) Possuir escolaridade minima do 6° ano do Ensino Fundamental:
c) Nao estar na condi^ao de reu em ayao penal;
d) Nao ser militar reformado por incapacidade definitiva ou civil aposentado por invalidez;
e) NSo ter sido condenado em processo judicial com transito em julgado;
f) Estar em dia com as obrigaySes civis c militares;
g) Possuir registro no Cadastre de Pessoa Fisica (CPF);
h) Possuir documento oficial de identificayao valido e com fotogralia;
i) Efetuar pagamento da taxa de inscriyao. atraves da Guia de Recolhimento da Uni2o (GRU): e
j) Cumprir as instruybes cstabelecidas neste edital.

3.4 O valor da taxa de inscriyao e R$ 8,00 (oito reais) e somente sera restituido ao candidate na 
circunstancia prevista no subitem 1.7 deste edital.

3.5-0 pagamento da taxa de inscriyao dev era ser efetuado por meio da GRU, atraves do endereyo 
eletrbnico www.marinha.mil.br/dpc. seguindo os passos abaixo descritos:
a) Clique no leone “Serviyos da Diretoria”;
b) Abaixo da Guia “GRU - Guia de Recolhimento da Uniao”, clicar em “Serviyos Administrativos, 
Educacionais e Vistorias”;
c) Leia com atenyao os avisos, marque a opyao “Li e concordo com as condiyoes acima” e clique em 
“Continuar”;
d) Abra a janela “Organizayao Militar (Local para realizayao do serviyo)” e clique em “CAPITANIA 
DOS PORTOS DO CEARA", e, em seguida, abra a janela “Categoria” e clique em “Aquaviario”, por 
conseguinte abra a janela “Tipo de Serviyo” e clique em “Serviyos Educacionais”;
e) Abra a janela “Serviyo” e Clique em “Inscriyao em Cursos do EPM (R$ 8,00)” ; e
f) Abra a janela “Solicitante" e preencha sous dados pessoais e depois clique em “Pagar GRU com 
PIX ou Cart2o de Credito” ou "Gcrar Boleto da GRU para pagamento em Banco”.

3.6 - No ato da inscriyao, o candidate devera apresentar os originais e copias dos seguintes 
documcntos:
a) Ficha de inscriyao preenchida ( Anexo E );
b) Documento de Identidade legivel, com Foto;
c) Cartao de Inscriyao no Cadastro de Pessoa Fisica (CPF), quando nao constar no documento de 
identidade;
d) Certidao de quitayao eleitoral (https://w\vw.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes/certidao-de- 
quitacao-eleitoral),
e) Taxa de Inscriyao paga, atravbs da GRU;
I) Historico Escolar de conclusao do 6° ano do Ensino Fundamental, no minimo;
g) Duas fotogralias 3x4, recentes e coloridas;
h) Uma fotografia 5x7, recente c colorida;
i) Certificado de Reservista ou prova de quitayao com o serviyo militar (sexo masculine);
j) Comprovante de Residencia em seu nome. Caso o candidate nao possua comprovante de residencia 
em seu nome, e necessario apresentar a Declarayao de Residencia constante do Anexo D); e
k) Atestado medico ( carimbado cassinado por uni medico) certificando que o candidate e$t£ em 
bom estado de saude fisica e mental e boas condiyoes visuais e auditivas, estando apto para 
realizayao de testes fisicos.

Caso a inscriyao seja feita por procurayao, conforme item 3.1 deste edital, e nSo seja possivel 
apresentar os documcntos originais, as copias deverSo ser autcnticadas em cartorio.

3.7 - A inscriyao no PS implicara ao candidate na aceitayao irrestrita das normas cstabelecidas neste 
edital, das quais nao podera ser alegado desconhecimento, nao Ihe cabendo direito a recurso p 
qualqucr compensayao por sua eliminayao.
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4 - DA IDENT1FICACAO DO CANDIDATO

4.1 - O candidato tcra quc apresentar, em todas as elapas do PS, o comprovante de inscrigao c. 
obrigatoriamente, um documento oficial de idcntifica^ao original, valido e com fologralla, doravanle 
denominado documento de identificasao, sob pena dc elimina$ao do PS.

4.2 - S3o validos os documcntos originais de identidade com assinatura e fotografia rcccntc, emitidos 
por qualquer orgSo oficial de identifica^ao do territorio nacional, dentro do prazo de validade, lais 
como: carteira&'cartoes de identidade expedidos pela Marinha do Brasil, Exercito Brasileiro e For^'a 
Aerea Brasileira (FAB); pelas Secretarias de Seguran^a Publica, Institutes dc Identificafao, Policias e 
Corpos de Bombciros Militares; Carteira de Irabalho e Prcvidcncia Social (CTPS), carteiras 
expedidas pelos orgaos fiscalizadores de exercicio profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; 
certificado de reservisla; carteiras funcionais do Ministerio Publico; carteiras funcionais expedidas por 
orgao publico que, por lei federal, valham como identidade; e carteira nacional de habilita^o com 
foto.

4.3 - N5o serao aceitos como documento de identifica92o: cbpia de documento de identifica«;ao, ainda 
que autenticada, protocolos, certidao de nascimento, CPF. titulo de eleitor, carteira dc habilitagao sem 
foto, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, nem documentos ilegiveis, nao 
identificaveis e/ou danificados.

4.4 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da reaIiza<;So de qualquer ctapa do 
PS, em especial na data de realizagao do Exame de Conhecimentos, documento de identifica92o 
valido, por motive de perda, roubo ou furto. devera apresentar Boletim de Ocorrencia (BO), expedido 
ha, no maximo. 30 (trinta) dias, ocasi2o em que sera submetido a identificatjao especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de impressoes digitais. Essa identificaipao especial tera 
validade apenas para efeitos do PS.

4.5 - Identificagao especial sera exigida tambem do candidato cujo documento de identificayao 
apresente duvidas relativas a sua fisionomia ou a sua assinatura.

5 - DO PROCESSO SELETIVO

5.1-0 Process© Sclctivo sera constituido das seguintes ctapas:
a) Exame de Conhecimentos; e
b) Teste de Sullciencia Fisica (TSF).

5.2 - O exame de conhecimentos tera carater classificatorio. O TSF, a matricula e entrega de 
documentos terao carater eliminatorio.

5.3 - Sera climinado do PS o candidato que deixar de comparecer a qualquer dos eventos 
programados, ainda que por motive de for?a maior ou caso fortuito.

5.4 - Nao sera permitida a entrada nos locais de realiza<?3o das etapas do PS de candidates portando 
arma(s) dc qualquer especie.

5.5 - Nao sera permitido o uso de chinelos, “short", bermuda ou camiseta sem manga por ocasiao do 
comparecimento para realizagSo das diversas etapas e eventos do PS.

6 - DO EXAME DE CONHECIMENTOS (Classificatorio)

6.1-0 exame de conhecimentos, que tern carater classificatorio, sera composto por uma prova 
objetiva, tipo multipla escolha, sobre conhecimentos de MATEMATICA e PORTUGUES, cm niyel do, 
6° ano do Ensino Fundamental, com durapSo de 3 (ires) horas.
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6.2 - Cada disciplina conlera vinte (20) questoes, vcrsando sobre o contido no conteudo programalico 
do Anexo B, sendo 0,5 ponto o valor de cada questao, totalizando dez (10) pontos possiveis por 
disciplina.

6.3 - Os candidates ser2o classificados pela ordem decrescentc da media dos pontos obtidos cm cada 
uma das provas de Portugues e Malemdtica.

6.4 - Os candidates que obtiverem a mesma media serao posicionados entre si, de acordo com a 
seguinte ordem de prioridade:
a) Maior nota em Matematica;
b) Maior nota em Portugues; e
c) Maior idade.

6.4 - O candidate que obtiver nota zero (0) em qualqucr das disciplinas, sera considerado eliminado do
PS.

6.5-0 exame dc conhecimentos sera realizado na data, horario e local constantes do ealend&rio do 
eventos do Anexo A.

6.6 - Os candidates deverao chegar ao local de realizado do exame de conhecimentos com a 
antecedencia necessaria, observando o horario de abertura e fechamenlo dos portoes de accsso, 
divulgados juntamente com o local de realizagao do exame. O candidate que chegar ao local de 
realiza^ao do exame apes o fechamenlo dos portdes de acesso sera eliminado do PS.

6.7 - NSo havera, em nenhuma hipotese, segunda chamada para a prova do exame de conhecimentos. 
bem como aplica^ao da mesma fora do horario, data e local pre-deierminados no calendario de 
eventos do Anexo A.

6.8 - Para a realizayao do exame de conhecimentos o candidate devera portar o comprovante de 
inscri^ao, um documento de identifica^ao e caneta esferografica azul ou preta com corpo de plastico 
transparente. Sera facultado portar tambem uma garrafa plastica transparente com agua. Nao sera 
permitido fumar nos recintos de realizado de provas.

6.9 - Sera vedada a consulta a qualquer material durante a realizado da prova, assim como sera 
proibido copiar ou fotografar o seu conteudo.

6.10 - Nao sera permitido, durante a realiza^ao da prova, o uso de celulares, “pagers", bolsas. 
mochilas, “palm-tops", calculadoras, pastas ou volumes e cquipamentos similares. O candidate que 
for flagrado utilizando-se destes equipamentos tera sua prova anulada.

6.11 - A MB nao se responsabilizara pela guarda. perda ou extravio de objetos pertencentes aos 
candidates, assim como por danos ocorridos nos mesmos.

6.12 - O tempo mfnimo de permanencia dos candidates nos recintos de realiza$3o de provas ser£ de 30 
(trinta) minutos ap6s seu efetivo inicio. O candidate nao podera levar a prova, Sera disponibilizado 
um modelo para que o candidate preencha o seu gabarito, possibilitando posterior conferencia.

6.13 - Iniciado o exame n2o havera mais esclarecimentos. O candidate somente podera deixar o seu 
lugar, devidamente autorizado pelo supervisor /fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de 
realizat^ao de provas, observado o disposto no subitem 6.11 ou nos casos abaixo especificados, 
devidamente acompanhado por fiscal dcsignado para esse fim:
a) Atendimento medico por pessoal da area de saude designado pela MB;
b) Fazer uso de instalaydes sanitarias destinadas aos candidatos; ou
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c) Casos de forga maior, comprovados pcla supcrvisao do Frocesso Seletivo, sem que acontc^a saida 
da &rea circunscrita a realiza9ao da prova.

6.14 - l£m nenhum dos casos previstos no subitem 6.12 haver& prorrogaijao do tempo destinado a 
realiza^ao da prova pelo candidate e, cm caso de retirada defmitiva do recinto de realiza$fo de provas, 
estas ser2o corrigidas ate onde as respostas foram assinaladas no cartao-resposta.

6.15 - Respostas com rasuras ou dupla marcai;ao serao anuladas.

6.16 - Sera eliminado sumariamente do PS e sua prova nao ser& levada cm consideravao, o candidate 
que:
a) Durante a realiza^o da prova, for surpreendido em comunica^ao, de qualquer tipo, com outro 
candidato ou pessoa nao autorizada;
b) Utilizar-se de material nao autorizado;
c) Desrespcitar ou descumprir ordem de membro da equipe de fiscaliza9ao ou da organiza^o, assim 
como proccder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidadc necessarias a realiza^o da prova;
d) Ausentar-se do recinto de realiza^ao de provas sem justificativa ou sem autoriza^ao;
e) Voluntariamente, nao dcvolver ou inutilizar o cartao-resposta;
f) Deixar de apresentar o cartao-resposta (preenchido ou nao) ao supervisor/fiscal ao retirar-se 
definitivamente do recinto de reali/a^o de provas;
g) Negar-se a assinar o cartao-resposta ou a lista de presenga do exame de conhecimentos;
h) N5o atender as normas deste edital; ou
i) Quando, apos o termino do exame, for constatado, por meio eletronico, eslatistico, visual, 
grafologico ou qualquer outro meio, ter o candidato sc utilizado de processes ilicitos para a solu^o da 
prova.

6.17 - Ao termino do tempo concedido para realiza^So da prova, o candidato interrompera a resolu^ao 
da mesma no ponto em que estiver, reunira seus pertences e aguardar& sentado a liberapao pelo fiscal 
para deixar o recinto de realiza^o de provas, entregando o cartao-resposta ao mesmo. O candidato 
devera certificar-se que preencheu corretamente e entregou o cartao-resposta. A nao devolugao do 
cartao-resposta implicara na elimina^ao do candidato do Frocesso Seletivo.

6.18 - Os tres (3) ultimos candidatos remancscentes permancccrao, obrigatoriamente, no recinto de 
realiza^ao de provas, a 11m de registrar suas assinaturas em Ata e testemunharem o fechamento do 
envelope, contendo os cartSes-respostas.

7 - DOS KECURSOS A I’ROVA DO EXAME DE CONHECIMENTOS

7.1-0 candidate podera interpor recurso, o qual n3o tera efeito suspensive, contra os gabaritos 
oflciais preliminares da prova objetiva, dispondo de 1 (urn) dia util para faze-lo, apos a data de 
publica«;ao do gabarito da prova de conhecimentos.

7.2 - Fara recorrer contra o gabarito da prova, o candidato devera comparecer a CFCli e preencher a 
Folha de Interposigao de Recurso do Anexo C, na data mencionada no calendario de eventos do 
Anexo A, das 8h 15 as 11H20 e das 13h20 &s 16h, com entrega mediante protocolo.

7.3 - NSo serdo aceitos recursos via correio, fax, e-mail, fora do prazo estipulado ou por meio de 
Procura^ao.

7.4 - Recursos cujo tcor desrespeite a banca examinadora serao preliminarmente indeferidos.

7.5 - Se do exame do recurso resultar anula^ao do item integrante de prova objetiva, a pontuayao 
correspondente a esse item sera atribuida a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido 
ou nao.; I ,11
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7 6 - Nao serao encaminhadas respostas individuals de gaharitos aos candidatos.

7.7 - Todos os recursos senfo analisados e as justiflcativas das altera^oes de gabarito serao divulgadas 
no site (vv\vw.cpce.mar.mil.br) e no mural de avisos da CPCE, quando da divulgapao do gabarito final, 
na data mencionada no calend&rio de eventos do Anexo A.

7.8 - Nao serao aceitos pedidos de revisao de recursos ou pedido de recurso de gabarito final.

8 - DO TESTE DE SUFICIENCIA FISICA (TSF) (eliminatdrio)

8.1 - Os candidatos aprovados no exame de conhecimentos serao convocados para o TSF, sendo 
dispostos em uma relayao a ser divulgada, no site (www.cpce.mar.mil.br) da CPCE, na data 
mencionada no calendario de eventos do Anexo A.

8.2-0 TSF sera realizado em local a ser divulgado na p&gina da CPCE na Internet, (vvww.cpce.mar.mil.br)

8.3 - O medico ou o profissional de Educate Fisica, pertenccntes a ComissSo de Avalia^So, presentes 
no local de aplicavao do TSF. podera impedir de realizar ou retirar do TSF, a qualquer momento, o 
candidate que apresentar qualquer condigSo de risco a propria saude.

8.4 - Apenas o candidate que apresentar o Atestado medico por ocasi2o da inscri^ao e for julgado apto 
em inspegSo de saude realizara o TSF, constituido das seguintes provas:
a) Nata^ao; e
b) Pcrmanencia.

8.5 - Para ser aprovado no TSF o candidate tera que:
a) Nata^ao - nadar o pcrcurso de 25 (vinte e cinco) metros, sem limite de tempo: e
b) Permanencia - permanccer flutuando, sem propulsao ou qualquer auxilio, durante 10 (de/.) 
minutos.

8.6 - Para a nata^ao a saida poderd ocorrer de fora da piscina (borda ou bloco de partida) ou de dentro 
da piscina, a criterio do candidate.

8.7 - Para ambas as provas o candidate tera que utilizar apenas os recursos inerentes ao seu proprio 
corpo, nao sendo permitido nenhum apoio no fundo, na borda lateral e/ou raiamento da piscina.

8.8-0 candidato realizara as provas com intervalo minimo de 30 (trinta) minutos para descanso. Em 
caso de reprova^ao em uma ou em ambas as provas, o candidate tera uma segunda oportunidade, no 
mesmo dia, obedecendo ao mesmo intervalo entre as provas.

8.9 - O resultado do TSF sera informado ao candidato pela Comissao de Avalia<?2of logo apos sua 
conclusSo, no proprio local de realiza^ao, ocasiHo em que cada candidato devera assinar a ficha que 
contem os resultados por ele obtidos.

8.10 - Para a realizagao do TSF, o candidato tera que trazer calgao, camiseta e roupa de nata^ao (sunga 
de banho ou mato inteiro), nao sendo permitido o uso de calcao, camisetas sem mangas, bermuda 
e chinelo por ocasiao do comparecimento no local dcsta etapa do PS.

8.11 - O candidato que n2o realizar o TSF, por qualquer motive, na data programada e divulgada no 
site (www.cpce.mar.mil.br) da CPCE, de acordo com o mencionado no calendario de eventos do 
Anexo A, sera eliminado do PS.
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9 - DO RESULTADO DA SELECAO INICIAL(Rcsultada final)

9.1 - Apos a rcaliza^ao do TSF, sera divulgado o resultado da Selepao Inicial do PS. no site 
(wwwxpce.marmil.br) e nos murais de avisos da CPCE.
O resultado constara da relate dos candidates classificados dentro do numero de vagas previsto e dos 
candidates reservas, pela ordem decrescente da media dos pontos obtidos em cada uma das provas de 
Portugues c Matematica.

Os candidatos titulares e os reservas ( caso sejam convocados) deverao apresentar, no primeiro 
dia de aula, o Certificado Medico (Health Certificate), constante da Norma Reguladora N° 30 - 
Seguranya e Saude no Trabalho Aquavidrio da Secretana de Trabalho do Ministerio da 
Lxonomia, devidamente prcenchido e assinado per urn medico do trabalho, baseado nos 
requisites estabelecidos no Quadro III daquela norma reguladora;

10 - DA MAT RICE LA E ENTREGA DE DOC L MEM TOS

10.1 - Serao matriculados no curso, os candidatos constantes na lista final dos candidatos aprovados e 
classificados dentro do numero de vagas previsto, publicada na pagina da Capitania dos Portos do 
Ceara (CPCE) na internet

10.2 - A nao apresentayao de qualquer documentay3o exigida, bem como qualquer rasura, emenda ou 
outra irregularidadc constatada nos documentos a serem entregues, implicara na climinayao do 
candidate do PS.

10.3 - O n3o compared’mento do candidate no dia e horario determinados para inicio do curso, 
implicara na sua eliminayao e sua vaga sera, imediatamente, destinada ao candidate reserva que se 
segue na relayao dos classificados.

11 - DAS disposicOes complementares

11.1 - A inexatidao dos dados informados e/ou declarayoes falsas e irregularidades nos documentos 
apresentados, ainda que veriflcadas posteriormente, importarao no cancelamento da inscriy3o ou da 
matricula, nulidade da eventual aprovayao ou habilitayao, com perda dos direitos decorrentes, sem 
prejuizo das sanyocs legais aplicaveis.

11.2 - E de inteira responsabilidade do candidate acompanhar as datas, horarios e locais de realizaySo 
das etapas e eventos do PS, devendo para tanto consultar, pessoalmente, a CPCE ou a pagina da 
mesma na Internet (www.cpce.mar.mil.brX tendo como base o calendario de eventos do Anexo A.

11.3 - Durante o periodo dos curses, os alunos estarao sujeitos as normas, rotinas e aos 
procedimentos vigentes da CPCE, sob pena de desligamento do curso em caso de transgressao.

11.4 - O candidate devera entrar em contato com a Capitania dos Portos do Ceara (CPCE), situada na 
Avenida Vicente de Castro, no 4917 - Mucuripe - Fortaleza/CE, pessoalmente, ou atrav^s do telefone 
(85) 3133-5111, se liver qualquer diivida referente ao PS.

11.5-0 prazo de validade do PS terminara na data de inicio do curso.
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11.6 - Os casos omissos serao resolvidos pelo Chefe do Departamento do Ensino Profissional 
Maritimo da Capitania dos Portos do Cearl

Fortaleza. CE., em 06 de fevereiro de 2023.

JEFFERSO
Capitao'dfc Cc^rveta O’) 

Chefe daDepartamento do EPM

ILVA SOUSA
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PARTE-2 - ANEXOS
Ancxo A

CALENDARIO DE EVEN 1 OS

LOCAL/ATIVIDADES DATA/nORAEVENTO
I

Capitania dos Portos do Ccar^ (CPCE) 
Avenida Vicente dc Castro, n° 4917 - 
Mucuripe Fortaleza/CE (de 2a a 5" feira, 
das 8h15 11hl5 e das t3h20 as 16h,
exceto finals desemana e feriados).

De 06/02 a 
09/03/2023

Periodo de inscribes

LOCALASER DIVULGADO 
POSTERIORMENTE

O candidate devera consultar a CPCE 
(pessoalmente ou atraves dos telefones 
dispom'veis) ou a pagina da mesma na internet, 
para obter os horarios de abertura e fechamento 
dos portoes, o horario de realiza?ao e o endere^o 
do local onde serao realizadas as provas do exaine 
de conhecimentos. Os candidates que chegarem 
an local de rcaliza^ao das provas apos o 
fechamento dos portOes ser3o considerados 
eliminados do Processo Seletivo.

14/04/2023 
(das 13h30 as I61»30)

Provas do exame de 
conhecimentos

2

O candidate devera acompanhar a divulga^o dos 
gabaritos atraves da pagina da CPCE na Internet 
(www.cDce.mar.
O candidate dispora de 1 (urn) dia util, apos a data 
de divulgate dos gabaritos para a interposivao de 
recursos.

Gabarito preliminar 19/04/20233
mil hrV

20/04/2023 
(das 8h 15 as llh20c 

das I3h20 as 16h)
4 Interposi^ao de recursos 

(Anexo C)

A ser divulgado na pagina da CPCE na Internet 
www.epce.mar.mil.hrV

Apaitir de 
26/04/2023Gabarito final5

Divulga^ao dos candidates 
aprovados uas provas do 

exame de conhecimentos e 
convocagao para o Teste de 

Suficiencia Hsica (TSF)

A ser divulgado na pagina da CPCE na Internet. 
(www.cpce-mar.mil.br)

A partir de 
05/05/20236

LOCALASER DIVULGADO 
POSTERIORMENTE

A ser divulgado na pagina da CPCE na Internet. 
(www.cpce. mar.m il.hr)

Teste de Suficiencia Fisica 12/05/2023 
(as 8h30)(TSF)7

Resultado da Sele^ao 
Inicial (Resultado final)

A ser divulgado na pagina da CPCE na Internet. 
(www.cpce. m ar, m i 1, br)

A partir de 
22/05/20238

Inicio do curso.9 Coldnia de Pescadores do Pecem De 29/05/2023

Observaqao: Todos os horarios corrcspondem ao horario de Brasilia.

10-15

http://www.cDce.mar
http://www.epce.mar.mil.hr
http://www.cpce-mar.mil.br
http://www.cpce
http://www.cpce


Ancxo B

CONTEU DO PROGRAMATICO DO EXAME DE CONHECIMENTOS
CFAQ- MAC/MAM

I - MATEMATICA

1 - NUMEROS INTEIROS E DECIMAIS

1. Numeros inteiros
2. Niimeros dccimais
3. Conjumos numericos

2 - ADigAO E SUBTRAgAO

1. Adigao
2. Subtrac^ao
3. Expressoes numericas I
4. Sistema metrico
5. Arredondamenios
6. Perimetro

3 - MULTIPLICAgAO

1. Multiplica^ao
2. Multiples
3. Potencias
4. Expressoes numericas II
5. Areas

4 - DIVISAO

1. Divisao
2. Divisores e criterios de divisibilidade
3. Expressoes numericas

5 - NUMEROS FRACIONARIOS

1. Frances

6 - retas, Angulos e tri Angulos

1. Retas
2. Semi-reta e segmento de reta
3. Angulos
4. Triangulos
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II - PORTUGUES

1 - LEITURA, INTERPRETACAO E PRODL'CAO DE TEXTOS ORAIS E ESCRITOS:

• Poemas (declamagiio, versos, estrofes, rimas, sentido figurado);
• Cronica (elementos da narrativa);
• Historia em quadrinhos (elementos, leitura e compreensSo);
• Texto de informa<;ao cicntlfica (estrutura, termos, descri9des e ilustravOes);
• Noticia (linguagem, constru^o e elementos da notlcia);
• Reponagcm (dados de pesquisa, relato, depoimento, infogrdficos, rccursos visuais);
• Propaganda (apelo, argumento, estrategias de convencimento, slogan);
• Histdria de lic^ao cientlfica (uso da linguagem formal, enredo);
• Pega teatral (comprccnsao, linguagem e constru9ao do texto).

2 - PRATICAS DE LINGUAGEM ORAL:

• Linguagem culta e coloquial (observancia do tipo de linguagem usada em cada situa9ao de 
comunica9ao);
• lintona9ao, pontuavilo e expressividade.

3 - PRATICAS DE LINGUAGEM ESCRITA:

• Estrutura do texto escrito (come90, mcio e fim);
• Discurso direto (uso dos sinais de pontua93o);
• Descri9ao de personagens na narrativa;
• Narrador-observador e narrador-personagem.
4-ANALTSE E REFLEX AO SOBRE A LINGUA PORTUGUESA, DANDO ENFASE PARA OS 
SEGUINTES ASPECTOS:

• Letra e fonema;
• Vogais nasais;
• Encontro consonantal e digrafo;
• Encontro vocalico (hiato, ditongo e tritongo);
• Letra M antes de P e B;
• Sinais de pontua9ao (aspas, parenteses);
• Tipos de frases (declarativa, exclamativa, interrogativa direta e indireta, imperativa);
• Tonicidade das palavras (silaba tonica, oxitona. paroxitona e proparoxitona);
• Neologismo;
• Acentua9ao;
• Palavras tcrminadas cm am c So;
• Palavras com eza ou esa;
• Vocative;
• Palavras tcrminadas em ice ou isse;
• Uso do dicionario;
• Substantive, artigo, adjetivo e Iocu9iio adjetiva: usos c concordancia:
• Flexoes de grau do substantivo e adjetivo;
• Numerais (usos);
• Verbo (flexoes de tempo, pessoa, modo e numero);
• Adverbios e locu9oes adverbiais de tempo e lugar;
• Pronomcs pessoais c de tratamento;
• Palavras ou cxprcssOes de ligagSo.
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ANEXO C

FOLUA DE INTERPOSICAO DE RECURSOS

0 recurso dcvera scr preenchido de forma legivel e conter:

a) Nome e numero de inscn(?2o do candidate, bem como a indicagao do cargo a que esta concorrendo;

b) Indica^ao do numero da questao, da resposta marcada pelo candidate c da rcsposla divulgada no 
gabarito, quando se tratar de recurso contra gabarito ou conteudo de questSo da preva teorica; e

c) Argumenta93o logica e censistente.

NOME DO CAND1DATO:

NUMERO DA INSCRICAO:

Fortaleza, CLi, cm de de2023.

(ASSINATURA DO CANDIDATO)

NUMERO DA QUESTAO OBJETO DE RECURSO:
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO
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ANEXO D

DECLARAgAO DE RESIDENCIA

Sr. Capitao dos Portos

Eu,
Nacionalidade Natural idadeCPF

Celular (DDD)Telefone Fixo (ODD 

E-mail _______

Na falia de documcntos para a comprovagao de residencia, em conformidade com o disposto na Lei n° 

7.115, dc 29 de agosto de 1983, DECLARO para fins, sob as penas da Lei, ser residente e 

domicil iado no enderego _______________________________
BairroN°

Municipio CEP:

Declare ainda, cstar cientc de que a falsidade da prcsentc dcclaragao pode implicar na sansao penal 

prevista no Art.299 do Codigo Penal, conforme transcrigao abaixo:

“Art.299 - Omitir, em documento publico ou particular, declaragito que nele deveria constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir Declarag5o falsa ou diversa da que deveria ser escrita. com o ilm de prejudicar 
direito, criar obrigagao ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusao dc 1 (tun) a 5 (cinco) anos c multa, se o documento e publico e reclusSo de 1 (um) a 3 
(tres) anos, se o documento c particular".

de de 2023., em
Municipio UF Dia Mes

Assinatura do Requereme

DocumentOS necessaries:

- Original e cdpia do documento de identidade do requerente.
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ANEXO E

Foto
MARINHA DO BRASIL 

CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA 
DEPARTAMENTO DO ENSINO PROF1SSIONAL MARITIMO

3x4

CURSO DE FORMACAO DE AQUAVIARIOS - Marinheiro Aux. cle Conves e 
Marinheiro Aux. de Maquinas (CFAQ-MAC/MAM T-l)

PREPOM-Aquavia rios/2023 

TURMA1

FICHA DE INSCRICAO
2023 CPCE Local:Inscricao:

Nome:
Pai:

Filia^So: Mae:
CPF:identidade:
Data Nasc:Naturalidade:

r*Olhos: Altura:
Endereco:
Pelcfonc:

( ) Marinheiro Aux. de Conves ( ) Marinheiro Aux. de MaquinasCategoria:

OBS: Categoria. Marcar com X na categoria desejada.

de 2023.de, em
Municipio UF Dia Mcs

Assinatura do Aluno

Responsavel pela InscrigSo na CPCE
Grad/Nome:

MARINHA DO BRASIL 
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA 

DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARI TIM O

CURSO DE FORMACAO DE AQUAVIARIOS - Marinheiro Au». dc Conves e Marinheiro Aux. de Maquinas
(CFAQ-M AC/M AM T-l)

COMPROVANTE DE INSCRICAO

2023 CPCE Local:Inscricao:
Nome:

CPF:Identidade:

Responsavel pela Inscribe na CPCE
Grad/Nome:
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