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Continuacao do Ldital n° 2/2022. da CPCF.

PARTE 1- NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO (PS)

1 - DISPOSIC'OES PRELIMINARES

1.1 - listc cdital baseia-se nas normas e proccdimentos da Diretoria de Portos e Costas (DPC) em 
vigor, ncsta data, como Rcprcsentantc da Autoridadc Maritima, a quem cabc regulamentar os cursos 
do Ensino Profissional Maritimo. Rcitera-sc quo a participa<;ao do(a) candidato(a) nestc Proccsso 
Scletivo (PS) implica na sua integral e irreslrita ades3o aos termos do cdital. assim como qualqucr 
alteravao que venha a ocorrer em consequencia de determina^oes govemamentais, administrativas ou 
legais.

1.2 - A Capilania dos Portos do Ceara (CPCE). e o Orgao de Execu^ao (OH) no estado do Ceara. do 
Proccsso Seletivo de Adinissao ao Cnrso dc Adapta^ao para Aquaviarios - CAAQ-CTS. designado 
pcla Diretoria de Portos c Costas (DPC).

1.3 - O Curso dc Adapta^iio para Aquaviarios - CAAQ-CTS, destina-se a:
a) Complementar a forma^ao de profissionais, com qualifica«;6cs compativeis para ingresso na 
Marinha Mercante como tripulantes, no mvel de apoio. em embarca^ocs com qualquer arquea^ao 
bruta cmprcgadas na navcga^ao cm mar aberto. costeira ou interior, dc acordo com os padroes 
nacionais e internacionais sobrc seguranga relatives a flmgao controle da operafao da embarca^ao e 
cuidados com as pessoas a bordo. Toma-se por referencia o cstabelecido na Convengao Intcrnacional 
sobre PadrScs dc Instru^ao. Certilicavao e Service de Quartos para Marilimos (STCW-78). como 
emendada. Regra VI/1, Se^ao A-VT/1 e label as A-VI/1-1. A-VI/1-2, A-VI/1-3 e A-VI/1-4; e Rcgra 
VI/6, Sevao A-VI/6. Tabela A-VI/6, com respeito as competencias c habilidades exigidas.
b) Atender ao perfil para o cxcrcicio das capacidades previstas nas Normas da Autoridade Maritima 
para Aquaviarios (NOR.V1AM-13), com certifica^ao e inscri^So como Aquaviario do 1° CJrupo 
Marilimos ou do 2° Grupo - Fluviarios. das Sc«;6es de Camara, nas catcgorias Cozinheiro (CZA) ou 
Taifeiro (TAA), ou na Se^ao dc Saudc. nas categorias Enfermeiro (ENE) ou Auxiliar de Saude 
(ASA); c
c) Qualificar o aluno com as competencias e habilidades exigidas de tripulantc dc embarcaeoes 
empregadas na navega^ao em mar aberto, costeira ou interior, de qualquer arqueay3o bruta. conforme 
estabelecido na NORMAM-13.

1.4-0 curso sera rcalizado no periodo dc 07/11/2022 a 07/12/2022, na modalidade presencial, na 
sede da Capilania dos Portos do Ceara (CPCE), situada na Avenida Vicente de Castro, n° 4917 - 
Mucuripe -Fortaleza/CE, de segunda a sexta-feira. no horario de 08H00 as 17hl5.

1.5 - As datas rclativas as diversas etapas e eventos do PS encontram-se disponiveis no calendario dc 
eventos do Ancxo A.

1.6 - O PS n3o tem caratcr dc concurso publico para ingresso na Marinha Mercante ou na Marinha do 
Brasil (MB) c visa, apenas, definir a classificafao do candidate a luz do numcro dc vagas 
estabelecido.

1.7-0 curso nao podera ser realizado caso nao sejam preenchidas. pclo menos, 30% das vagas oferecidas 
no PREPOM-Aquaviarios. Neste caso, o candidate podera comparecer a Capilania dos Portos do 
Ceara c solicitar o estorno da GRU paga.
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Continuacao do Edital n° 2/2022. da CPCE.

2 - DAS VACAS

O PS destina-se a selecionar candidatos. de am bos os sexos, para o prccnchimcnto de 30 (trinta) 
vagas, c forma^ao de cadastro de resena, de acordo com o estabelecido no PREPOM/2022.

3 - DAS INSCRICOES

3.1 - A inscribe e obrigatoria para todos os candidatos. no periodo de ()8ACi() a 08SET2022, c 
devera scr realizada pelo proprio candidate ou por procura^ao cspeci'fica para esse fun. lavrada em 
cartorio. na Capitania dos Portos do Ceara (CPCE) - situada na Avcnida Vicente de Castro, n° 4917 - 
Mucuripc - Fortaleza/CE. de segunda a quinta-feira, das 8hl5 as I6h00, ou via correio. em envelope 
unico, com o envio de toda a documcnta9ao autcnticada cm cartdrio ou em uma Capitania dos 
Portos e suas Delegacias e Agencias.

3.2 - Condivoes necessarias & inscri^ao:
a) Ser brasileiro(a) nalo ou naturalizado(a);
b) Ter no minimo dezoito anos no alo da matricula;
c) Apresentar comprovante de identidade. CPF e de residencia;
d) Ser militar veteran© da Marinha do Brasil (MB), das seguintes cspccialidades: Cozinheiro (CO). 
Arrumador (AR) ou Enfermeiro (EF), desde que possua os requisites estabclecidos nas Normas da 
Autoridade Maritima para Aquaviarios (NORMAM-13/DPC);
e) Scr Enfermeiro ou Tecnico em Enfermagem, com diploma ou certificado expedido de acordo com 
a legislate vigentc c registrado polo orgao compctcnte, para a categoria Enfermeiro (ENF):
I) Ser Auxiliar de Enfermagem, com certificado cpnferido por instituigao de ensino. nos termos da 
legislagao vigente e registrado pelo 6rg3o compelente, para a categoria Auxiliar dc Saudc (ASA):
g) Possuir Ensino Fundamental complete e. no minimo, curso de capacitagfio dc Cozinheiro, com 
carga horaria minima de 160 boras, para a categoria Cozinheiro (CZA);
h) Possuir Ensino Fundamental complete e, no minimo, curso de capacita^ao de 
Gargom/Taifeiro. com carga horaria minima de 160 boras, para a categoria Taifeiro (TAA); e
i) Atcndcr as demais condigdes estabelecidas no Edital do Processo Seletivo.

3.3 O valor da taxa de inscrigao c R$ 8.00 (oito reais) e somente sera restituido ao candidato na 
circunstancia prevista no subitem 1.7 deste edital.

3.4-0 pagamenlo da taxa de inscrigao devera ser efetuado por meio da GRU, atraves do endcrcgo 
eletronico wvvw.marinha.mi 1 .br/dpe. seguindo os passos abaixo descritos:

a) Clique no leone “Servigos da Diretoria;
b) Abaixo da Guia “GRU 

Administrativos. Educacionais c Vistorias;
c) Lcia com atengSo os avisos, marque a opgSo “Li c concordo com as condigocs acima” e clique 

em “Continuar”;

Guia dc Rccolhimcnto da Uniao'’, clicar cm “Servigos

d) Abra a janela
“CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA”, e. em seguida, abra a janela “Categoria" e clique em 
“Aquavidrio”, por conseguinte abra a janela “Tipo de Senigo” e clique em “Servigos 
Educacionais”;
e) Abra janela “Scrvigo" c Clique cm ‘inscrigao cm Curses do EPM (RS 8,00)” ; c
f) Abra janela “Solicitantc" e prcencha scus dados pessoais e depois clique em “Pagar GRU com 

P1X ou CartSo de Crcdito” ou "Gerar Boleto da GRU para pagamenlo em Banco”.

“OrganizagSo Militar (Local para realizagao do servigo)” e clique em

r
\
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Coniinuacao do Bdital n° 2/2022. da CPCIi.

3.5 - No ato da inscriipao, o candidato devera aprcscntar os originais c copias dos scguintes 
documenios:

a) Documentos de identidade com foto legi'vel;
b) Cartao dc Inscri^ao no Cadastro de Pessoa Fisica (CPF), se nao constar no documenlo de 

identidade;
c) Cerlidao de Quita^ao eleitoral, disponivel cm www.lsc.ius.br/cIcitor/certidoes/certidao-de- 

quitacao-eleiloral:
d) Taxa de inscribe paga. atraves da GRU (24h antes da inseripilo) acompanhada do 

comprovante (O Pagamento em PIX pode ser efetuado na bora de gerar a GRU);
e) Certificado de conelusao do Fnsino Fundamental;
I) Certificado de conelusao de curso de Taifeiro, ou Garmon, on Cozinhciro, ou Fccnico cm 

Enfermagem ou Gradua^ao em Enfermagem. conforme o ease;
g) Duas fotografia 3x4, rccentes;
h) Certificado dc reservista ou prova de quita^ao com o servii^o militar (sexo masculino);
i ) Comprovante de Residencia ou Declarayao de Residencia (Anexo E);
k) Certidao Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pcla Sccrctaria dc Seguran^a Publica e 

Defesa Social do Ceara;
l) Caderneta Registro (CR), no caso de candidates veteranos da Marinha do Brasil (MB); e
m) Atestado Medico;

Caso a inscrigao seja feita por procuracao, conforme item 3.1 deste edilal, e n3o seja possivel 
apresentar os documentos originais. as copias deverao scr autcnticadas em cartorio. Da mesma forma 
se os documenios forem enviados via correios.

3.6 - A inscn'vao no PS implicara ao candidato na aceitay2o irrestrita das normas cstabelecidas neste 
edital. das quais nao podera ser alegado desconhecimento. nao Ihe cabendo direilo a rccurso para 
obter qualquer compensa?ao por sua eliminagao.

4 - DA IDENTIFICACAO DO CANDIDATO

4.1-0 candidato tcra que apresentar. obrigatoriamentc. cm todas as ctapas do PS. o comprovante de 
inscribe c um documenlo oficial de identilica^So original, valido e com fotografia, doravante 
denominado documenlo de identilicavao. sob pena de eliminate do PS.

4.2 - Sao validos os documentos originais de identidade com assinatura e fotografia recente. emitidos 
por qualquer orgao oficial de identifica^ao do territorio nacional. dentro do prazo de validade, tais 
como: carteiras/cartoes de identidade expedidos pcla Marinha do Brasil. Excrcito Brasilciro e For$a 
Aerea Brasileira (FAB); pelas Secrctarias dc Scguranga Piiblica, Institutes dc Idcntificagao, Policias e 
Corpos de Bombeiros Militares: Cartcira dc Trabalho e Previdencia Social (CTPS), carteiras 
expedidas pelos orgaos fiscalizadores de exercicio profissional (Ordens, Conselhos, etc.): passaporte; 
certificado de reservista; carteiras funcionais do Minist^rio Publico; carteiras funcionais expedidas 
por orgao publico que. por lei federal, valham como identidade; e carteira nacional de habilita^ac 
com foto.

4.3 - Nao serao aceitos como doeumento de identificaq^o: copia de documenlo de identilicavao, 
ainda que autenticada, protocolos, certidao de nascimento. CPF. titulo de eleitor. carteira de 
habilitafao sem foto. carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade. ncm 
documentos ilegiveis. nao ideniilicaveis e/ou danificados.
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Continuacao do Edital n° 2/2022. da CPCF.

4.4 - Caso o candidate esteja impossibililado de apresentar. no dia da rcalizai^ao dc qualquer etapa do 
PS. em especial na data de realizaipao do Exame de Conhecimentos. documento de identifica^ao 
valido, por motive dc perda. roubo ou furto. devera apresentar Boletim de Ocorrencia (BO), expedido 
ha. no maximo. 30 (trinta) dias, ocasiao em que sera submetido a identifica^ao especial, 
comprccndendo coleta de assinaturas e de impressoes digitais. Essa identifica^So especial tcra 
validade apenas para eleitos do PS.

4.5 - Identifica^ao especial sera exigida tambem do candidate cujo documento de identifica^So 
apresentc diividas rclativas & sua fisionomia ou a sua assinatura. Essa identifica^ao sera rcalizada pela 
coordcna^ao do Processo Seletivo.

5 - DO PROCESSO SELETIVO

5.1 - () Processo Seletivo sera constituido de:

5.1.1 - SeleySo Inicial. que por sua vez constara das seguintes etapas:
a) Exame de Conhecimentos; e
b) Teste de Suficiencia Fi'sica (TSF).

5.1.2- Matricula.

5.2 - 0 exame de conhecimentos tera carater eliminatorio e elassiiicatdrio. O TSF. a matricula e 
entrega dc documentos terao carater eliminatorio.

5.3 - Sera eliminado do PS o candidate que deixar dc compareccr a qualquer dos cventos 
programados. ainda que por motivo de for^a maior ou caso fortuito.

5.4 - Nao sera permitida a entrada nos locais de realizaipao das etapas do PS dc candidatos portando 
amia(s) dc qualquer cspccie.

5.5 - Nito sera permitido o uso dc chinclos. "short", bermuda ou camiseta sem manga por ocasiao do 
comparecimento para realiyy<;ao das diversas etapas e eventos do PS.

6 - DO EXAME DE CONHECIMENTOS (Eliminatorio e Classificatorio)

6.1-0 exame de conhecimentos. que tern carater eliminatorio e classificatorio. sera composto por 
uma prova objetiva. tipo multipla escolha. sobre conhecimentos de MATEMATICA e PORTUGUES. 
em m'vel do 9° ano do Ensino Fundamental, com duragiio de 3 (ires) boras.

6.2 - Cada disciplina contera vintc (20) quesldes. versando sobre o contido no conteudo programatico 
do Ancxo B, sendo 0.5 ponto o valor de cada questao. totalizando dez (10) pontos possivcis por 
disciplina. Sera considerado aprovado o candidate que obtiver nota igual ou superior a cinco (5) 
pontos em cada disciplina.

6.3 - O candidate que obtiver nota zero (0) em qualquer das disciplinas. sera considerado eliminado 
do PS.

6.4 - O exame dc conhecimentos sera realizado na data, horario c local constanles do calendario de 
cventos do Anexo A,
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6.5 - Os candidatos deverSo chegar ao local de reali/a^So do examc dc conhccimcntos (quc sera 
divulgado posteriormente) com a antecedencia necessaria, observando o horario de abenura e 
fechamenlo dos pondcs dc acesso. divulgados juntamente com o local de realiza^ao do exame. O 
candidate que chegar ao local de realizagSo do exame apos o fcchamcnto dos portoes de acesso sera 
eliminado do PS.

6.6 - Nao havera. em nenhuma hipolese, segunda chamada para a prova do exame dc conhecimcntos, 
bem como aplica(;ao da mesma fora do horario, data e local pre-detenninados no ealendario dc 
eventos do Ancxo A.

6.7 - Para a reali/agao do exame de conhecimcntos o candidate devera portar o comprovanle de 
inscri^ao. urn documenlo de idenli!ica<?2o e caneia esfcrografica aznl on preta com corpo de material 
plastico transparenle. Sera facultado portar lam bem uma garrafa plastica transparente com agua. Nao 
sera permitido fumar nos recintos de reali/.a^ao de provas.

6.8 - Sera vedada a consulta a qualquer material durante a rcaliza^ao da prova. assim como sera 
proibido copiar cm foiogratar o seu conleudo.

6.9 - Nao sera permitido. durante a realiza^ao da prova. o uso de celulares, “pagers", bolsas. 
mochilas. ''palm-tops", calculadoras, pastas on volumes c equipamentos similares. O candidate quc 
for flagrado utilizando-se desles equipamentos tera sua prova anulada.

6.10 - A MB n3o sc responsabilizard pela guarda. perda ou extravio de objetos periencentes aos 
candidatos, assim como por danos ocorridos nos mesmos.

6.11 - O tempo minimo dc pcrmancncia dos candidatos nos recintos de realizayao de provas sera de 
30 (trinta) minutos apos seu efetivo inicio. 0 candidato nao podera levar a prova. Sera 
disponibilizado um modelo para que o candidate preencha o seu gabarito. possibilitando posterior 
confcrcncia.

6.12 - Iniciado o exame nao havera mais esclarecimenlos. C) candidato somenle podera deixar o sen 
lugar, devidamente autorizado pclo supervisor /fiscal, para se retirar definitivamentc do recinto de 
realizaepao dc provas, observado o disposto no subitem 6.11 ou nos casos abaixo especificados, 
devidamente acompanhado por liscal designado para esse fim:

a) Atendimcnto medico por pessoal da area de saude designado pela MB;
b) Fazer uso dc instalacpdes sanitarias destinadas aos candidatos: ou
c) Casos dc fonpa maior. comprovados pela supervisao do Processo Selelivo, sem que acontc<pa 

saida da area circunscrita a realizatpao da prova.

6.13 - Em nenhum dos casos previstos no subitem 6.12 havera prorrogacpSo do tempo destinado a 
realizatpao da prova pelo candidate) e, em caso dc rctirada definitiva do recinto de realiza^ao de 
provas. estas serao corrigidas ate onde as respostas foram assinaladas no cartao-resposta.

6.14 - Respostas com rasuras ou dupla marca<pao serao anuladas.

6.15 - Sera eliminado sumariamente do PS e sua prova nao sera levada cm considerate, o candidato 
que:

a) Durante a realizjtipao da prova, for surpreendido cm com unicat o. de qualquer tipo. com oulro 
candidato ou pessoa n2o autorizada;

b) Utilizar-se de material nao autorizado;
c) Desrespeitar ou descumprir ordem de membro da equipe de liscalizato ou da organi/aipao, 

assim como procedcr de forma a perturbar a ordem e a Iranquilidade neccssarias a realiza«pao da 
prova:
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d) Ausentar-se do recinto de realizagSo de provas sem justificativa ou scm autoriza^ao;
e) Voluntariamente, n&o devolver ou inutilizar o cartao-rcsposta;
t) Deixar dc aprcscntar o cartao-resposta (preenchido ou nao) ao supervisor/fiscal ao retirar-se 

definitivamcnte do rccinto de realiza^ao de provas;
g) Negar-se a assinar o cartSo-resposta ou a lista dc prcscnsa do exame de conhecimenlos;
h) Nao alender as normas deste edilal; ou

i) Quando. apos o termino do exame. for constatado. por meio elelronico. visual, grafologico ou 
qualquer outro meio, ter o eandidato se ulilizado de processes ilicitos para a solu^ao da prova.

6.16 - Ao termino do tempo concedido para reali/a<;ao da prova. o eandidato interrompera a 
resoluQao da mesma no ponto em que estiver, reunira sens pertences e aguardara sentado a libcracao 
pelo fiscal para deixar o rccinto dc rcaliza^ao dc provas. entregando o cartao-resposta ao mesmo. () 
candidate devera certi!icar-se que precnchcu corrctamcnte e entregou o cartao-resposta. A nao 
devolu9ao do cartao-resposta implicara na eliminagao do eandidato do Processo Seletivo.

6.17 - Os tres (3) ultimos candidates remanescentes permancccrao. obrigatoriamente. no recinto de 
realizagao de provas. a fim de registrar suas assinaturas em Ala e lestemunharem o fechamento do 
envelope, contendo os cartoes-respostas.

7 - DOS RECURSOS A PROVA DO EXAME DE CONHECIMENTOS

7.1 - C) candidate poderd interpor recurso, o qual ndo lera efeito suspensive, contra os gabaritos 
oliciais preliminares da prova objetiva, dispondo de I (urn) dia util para faze-lo.

7.2 - Para recorrer contra o gabarito da prova. o candidate devera comparecer a CPCE e precnchcr a 
Folha de Interposigao de Recurso do Anexo Q. na data mencionada no calendario de eventos do 
Anexo A. das 8hl5 as 1 lli50 e dels 13h20 as 16h. com entrega mediante protocolo.

7.3 - Nao serao aceitos recursos via correio, fax. e-mail, fora do prazo estipulado ou por meio de 
Procuragao.

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

7.5 - Se do exame do recurso resultar anulagao do item integrante dc prova objetiva. a pontuagao 
correspondente a esse item sera atribuida a todos os candidates, indcpcndcntemcntc de lerem 
recorrido ou nao.

7.6 - Nao serao encaminhadas respostas individuals de gabaritos aos candidatos.

7.7 - Todos os recursos serao analisados e as justiflcativas das alteragocs dc gabarito serao divulgadas 
no site (wvvw.cpcc.mar.mil.br) e no mural de avisos da CPCE. quando da divulgagao do gabarito 
final, na data mencionada no calendario de eventos do Anexo A.

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

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

8.1 - Os candidatos aprovados no exame de conhecimcntos scr2o convocados para o TSF, sendo 
dispostos em uma relagao a ser divulgada, no site (www.cpce.mar.mil.br) da CPCE. na data 
mencionada no calendario dc eventos do Anexo A.
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8.2 - 0 TSF sera rcalizado na Escola de Aprendizcs-Marinheiros do Ceara (EAMCE), situada a 
Avenida Filomeno Gomes. n° 30 - Jacarecanga - Fortalcza/CE - CEP: 60.010-280.

8.3 - Para serem submetidos ao leste de suficiencia lisica. os candidates deverao apresentar 
ateslado medico considerando-os aptos para rcalizar as provas de natavao e de pennanencia 
flutuando;

8.4- O medico ou o profissional de Educa^ao Ffsica. pertencenles a Comissao dc Avalia^ao, presentes 
no local dc aplicagao do FSF, podera impedir de realizar ou retirar do TSF. a qualquer momento, o 
candidate que apresentar qualquer condi^ao de risco a propria saude.

8.5 - Apcnas o candidate que apresentar o Ateslado Medico e for julgado apto em inspe^ao de saude 
realizara o TSF. constituido das seguintes provas:

a) Natagao; e
b) Permancncia.

8.6 - Para ser aprovado no TSF o candidate tera que:
a) Natayao - nadar o pereurso de 25 (vinte e cinco) metros, sem limite de tempo: e
b) Permancncia - permanecer llutuando. sem qualquer auxilio. durante 10 (dez) minutes.

8.7 - Para a nata^ao a saida podera ocorrer de Ibra da piscina (borda ou bloco de partida) ou de denlro 
da piscina, a criterio do candidate.

8.8 - Para ambas as provas o candidato tera que utilizar apenas os recursos increntes ao scu proprio 
corpo, n5o sendo permitido nenhum apoio no fundo. na borda lateral e/ou raiamento da piscina.

8.9 - O candidate realizara o TSF no 1° dia previsto no Calcndario de Eventos (Anexo A), 
intervale mini mo de 15 (quin/.e) e maximo de 60 (sessenta) minutos entre cada teste. Em caso de 
reprovavao em uma ou em Lunbas as provas. o candidato tera uma segunda oportunidade, podendo ser 
no mesmo dia. obedecendo ao mesmo intervale entre as provas, ou no dia seguinte. no mesmo horario 
e procedimentos.

com

8.10 - O resultado do TSF sera infomiado ao candidato pela Comissao de Avalia^So. logo apos sua 
conclusao. no proprio local de realiza(;ao. ocasiao em que cada candidato devera assinar a licha que 
contem os rcsultados por ele obtidos.

8.11 - Para a rcalizagao do I SF, o candidato tera que trazer roupa dc nata^ao (sunga dc banho ou maio 
inteiro), nao sendo permitido o uso de cal$5o ou bermuda.

8.12-0 candidato que nao realizar o TSF, por qualquer motive, na data programada e divulgada no 
site da CPCE (\v\vw.cpce.mar.ini 1.hr), de acordo com o mencionado no calendario de eventos do 
Anexo A.. ser£ eliminado do PS.

9 - DO RESULTADO DA SELE^AO INICIAL (Resultado Final)

9.1 - Apos a realizagSo do TSF. sera divulgado o resultado da Sele^ao Inicial do PS. no site 
(www.cpce.mar.mil.br) c nos murais de avisos da CPCE. O resultado constara da rela^ao dos 
candidates classificados dentro do numero de vagas previsto c dos candidates reservas, pela ordem 
decrescenle da soma dos pontos obtidos nas notas das disciplinas de Portugues e Malematica. da 
prova objetiva do exame dc conhccimcntos.
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9.2 - Os candidates que obtiverem a mesma media serao posicionados entre si. dc acordo com a 
seguinte ordem de prioridade:

a) Maior nota em Matematica:
b) Maior nota em Portugues; e
c) Maior idade.

10 - DA MATRICULA E ENTREGA DE DOCUMENTOS

10.1 - Serao matriculados no curso, os candidates classificados dentro do numero de vagas previsto.

10.2 - Os documentos originals lem a linalidade dc comprovar a validade da cdpia apresentada. 
Todos os documentos originals serao restituidos imediatamentc ao candidato.

10.3 - A nao apresenlayao de qualquer documcnta^ao exigida. hem como qualqucr rasura. emenda on 
outra irregularidade constatada nos documentos a scrcm entregues, implicara na eliminag3o do 
candidato do PS.

10.4 - A qualquer tempo, antes do inicio dos curses, podcra ser chamado candidato reserva que se 
segue na relacao dos classificados, para completar vaga de candidates desistentes.

11 - DAS DISPOSICOES COMPLEMENTARES

11.1 - A inexatidao dos dados informados e/ou declarayOes falsas c irrcgularidades nos documentos 
apresentados, ainda que vcriflcadas posteriomiente. importarSo no cancclamcnto da inscriyao ou da 
malricula. nulidadc da eventual aprovayao ou habilitayao, com perda dos dircitos dccorrentes. sem 
prejuizo das sanyoes legais aplicaveis.

11.2 - E dc intcira responsabilidade do candidato acompanhar as datas, horarios c locals dc rcalizayao 
das etapas c cventos do PS. devendo para tanto consultar. pessoalmente, a CPCE ou a pagina da 
mesma na Internet (vvvvw.cpcc.mar.mi 1.br). tendo como base o calendario de eventos do Anexo A.

11.3 - Durante o periodo dos cursos. os alunos estar3o sujeitos as normas, as rotinas c aos 
proccdimentos vigentes da CPCE. sob pena de desligamento do curso em caso de transgressSo.

11.4 - O candidato devera entrar cm contato com a Capitania dos Portos do Ceara (CPCE), situada na 
Avenida Vicente de Castro, n° 4917 - Mucuripe - Fortaleza/CE, pessoalmente, ou atraves do telefone 
(85) 3133-5111. sc liver qualqucr duvida referente ao PS.

11.5 - () prazo de validade do PS lerminara na data de inicio do curso.

11.6 - Os cases omissos serao resolvidos pelo Capitao dos Portos do Ceara.

Fortaleza, CE, em 05 de agosto de 2022.

.rEFF^RSOKlTiy SUVA SOUSA 

Capitao JdetorVeta (T) 
Chefe do Departamento do EPM
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PARTE 2 - ANEXOS Ancxo A

CAEFNDARIO DE EVENTOS
EVENTO LOCAL/ATIV1DADES DATA/HORA

08/08 a 08/09/2022
(dc Scgunda a Quinta- 
Feira das 8hl5 as llh30 

e 13h30 as 16h00)

Capitania dos Portos do Ceara (CPCE)
- Avenida Viccntc dc Castro. n° 4917- 

Mucuripe Fortaleza/CE.Pen'odo de inscribesI

LOCAL ASER DIVULGADO 
POSTERIORMENTE.

O candidate devera consultar a CPCE. 
pessoalmente on atraves da pagina da 
mesma na Internet (vvvvvv.cpce.mar.inil.hr). 
para obter os horarios de abertura e 
fechamenlo dos portoes, o horario de 
realiza^ao e o endere?© do local onde 
serao realizadas as provas do exame dc 
conheci memos.

30/09/20222 Provas do exame de 
conhecimentos

O candidate deverd. pessoalmente ou 
atraves na pagina da CPCE na Internet 
(vvmv.cpce.mar.mil .hr), acompanhar a 
divulga^ao do gabarito.

A partir dc 
04/10/20223 Gabarito prcliminar

Interposi^ao de 
recur sos 

(Ancxo C)

O candidate dispora de 1 (urn) dia util, 
apos a data de divulgayao do gabarito 
preliminar para a interposiyao de recursos.

Ate4
05/10/2022

A ser divulgado na pagina da CPCE na 
Internet (www.cpee.mar.mi 1.br).

A partir de 
10/10/2022

5 Gabarito final

Divulgayao dos 
candidates aprovados 
nas provas do exame 
de conhecimentos e 
convocayao para o 

Teste dc Suficiencia 
Fisica (TSF)

A ser divulgado na pagina da CPCE na 
Internet.

(vwvw.cpce.mar.mil.br)

A partir de 
13/10/20226

Teste de Suficiencia 
Fisica (TSF) 

(Aprcscntayao de 
Atestado Medico)

Escola tic Aprendizes-Marinhciros do 
Ceara (EAMCE)

- Avenida Filomeno Gomes. n° 30 - 
Jacarecanga - Fortaleza/CE.

19 c 20/10/2022 
(as 8hl5)

7

Resultado da Seleyao 
Inicial

(Resultado final)
A ser divulgado na pagina da CPCE na 

Internet (vvvvvv.cpce.mar.mil.br).
A partir de 

25/10/2022
8

9 Matricula CPCE 31/10/2022
07/11/202210 Inicio do curso. CPCE

Observayao: Todos os horarios correspondcm ao horario de Brasilia.
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Anexo B

MARINHA DO BRASIL 

CAPITANIA DOS PORTOS DO CLARA

CONTEIJDO PROGRAMATICO DO EXAEME DE CONIIECIMENTOS

I. LlNGUAPORTUGUESA

I) INTERPRETACAO DE TEXYO ! Vocabulario aplicado ao lexto.

II) GRAMATICA APUCADA AO TEX 10
a) Substantives (classinca^o. fomiagao c flexao);
b) Adjetivos (patrios. rormayao. locu^ao adjetiva);
c) Verbos (flexionar nos modes indicative, substantive c imperativo);
d) Pronomcs (pcssoal. possessive, demonstrative, indellnido e interrogativo);
e) Adverbios (locu^oes adverbiais);
1) Arligos (definidos c indefmidos):
g) Numerals (cardinais. ordinals, multiplicativos e fracionarios);
h) Preposi^des;
i) Conjundoes; e
j) Interjei^oes.

Ill) PONTUACAO
a) Empregar os sinais de ponluayao.

IV) NORMAS DE ORTOGRAFIA
a) Representa(;3o (palavras com diferentes dificuldades na escrita); e
b) Acentuagao grdfica (oxitonas. paroxitonas c proparoxitonas).

V) RETACOES DE CONCORDANCTA
a) Concordancia Nominal; e
b) Concordancia Verbal.

VI) TERMOS ESSENCIAIS DA ORACAO
a) Sujeito; e
b) Predicado.

VII) TERMOS INTEGRANTES DA ORACAO
a) Complementos Verbais (objelos direto e indireto); e
b) Complemenlo nominal.

VIII) TERMOS ACESSORIOS DA ORACAO
a) Adjunto Adnominal;
b) Adjunto Adverbial; e
c) Aposto.
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2. MATEMATICA

I) NUMEROS E OPERA(,’OES
a) Conjunto dos numeros naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e suas operagocs;
b) Dizima Periodica;
c) Potencia^ao;
d) Nola^ao Cicntiflca;
e) Equates do 1° c 2° gran: c 
fj In equates.

II) ESPAgO E FORMAS
a) Figuras Planas;
b) AmpliaySo e redu^So de figuras;
c) Scmelhan9a de Triangulos e Poligonos;
d) Simetrias;
c) Rela96es metricas no triangulo retangulo e na circunferencia:
f) Teorema de Pitagoras;
g) Poligonos Inscritos; e
h) Teorema de Tales.

Ill) GRANDEZAS E MEDIDAS
a) Comprimento. superficie. capacidade. tempo, massa lemperatura c valor (sistcma monetario);
b) Algarismo duvidoso e sign!ficalivo;
c) Area e Perimetro;
d) Razao e produto entre grandezas; e 
c) Circunfcrcncias.

IV) TRATAMENTO DA 1NFORMACAO
a) Graficos c Tabelas;
b) Frequencias c amplitudes; c
c) No?oes de estatistica e probabilidade.
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Anexo C

FOLHA DR INTERPOS1CAO DE RECL'RSOS

() recurso devera ser prcenchido dc forma Icgivcl e contcr:
a) Nome, numero de inscrivao, e-mail, enderevo e lelelbne do candidaio;
b) Indicacao do numero da questao. da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada no 
gabarilo, quando se traiar de recurso contra gabarito ou conteudo dc questao da prova teorica; c
c) Argumenlacao logica e consistente. bem como indicar a bibliografia pesquisada.

MARINHA DO BRASIL 
CAPITAN1A DOS POR fOS DO CEARA 

PROCESSO SFLETIVO DF, ADMISSAO AO CURSO DE ADAPTA^AO PARA 
AQUAVIARIOS- C07INHEIR0. TAIFFIRO, ENFRRMEIRO E AUXIEIAR DE SAUDE

(PS CAAQ-CTS/2022)

RECLRSO
Recursos EM DESACORDO com o item 7 desle edital NAO ser3o aceitos.

NOME: n" dc Inscricao:
Email:__

Enderego:
I’clcfonc:

Data: / / 2022.

PROVA DE:_________
N° da questao requerida:

Resposta do Gabarito: 
Resposta do Candidato:

ARGUMENTA£AO DO CANDIDATO

BIBLIOGR.AFIA DA ARGUMENTAC AO

(ASSINATURA DC) CANDIDATO)
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Anexo D
MARTNHA DO BRASIL 

CAPITANJA DOS PORTOS DO CEARA 
DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO

Foto
3x4

CURSO DE ADAPTACAO DE AQUAVIARIOS - Cozinhciro, Taifeiro, 
Enfermciro c Auxiliar de Saude (CAAQ-CTS T-J)

PRE POM-Aq u a v ia rios/2022 

TURMA1

FTCHA DE INSCR1CAO 
2022 ICPCF. [ total: FortalezaInscrivao:

Nome:
Pai:

Filiacao: Mae:
OrgSo cmissor: CPF:Identidade:

Data Nasc:Naturalidade:
Altura:Olhos:

Endcrceo:
Tdefone:
Catesoria:

OBS:
Categorias: Cozinhciro (CZA), Taifeiro (TAA). linfermeiro (LN1) e Auxiliar de Saude (ASA).

de 2022.de, em
Municipio UF Dia Vt6s

Assinatura do Aluno

JEFFERSON DA SILVA SOUSA 
CapilSo de Corvcla (T)

Chefe do Depariamento dio LPM

Responsavel pela Inscri^ao na CPCF
CJrad/Nome:

MARIMIA DO BRASH.
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA 

DEPARTAMENTO DO F.NSINO PROFISSIONAL MARITIMO

CURSO DE ADAPTACAO DE AQUAVIARIOS - Cozinhciro. Taifeiro, Enfermciro e Auxiliar dc Saude
(CAAQ-CTS T-l>

PREPOM-AquaviArios/2022

COMPROVANTE DE INSCRICAO

Inscri^ao: 2022 CPCE Local: Fortaleza
Nome:

Pai:
FHiayao: Mae:

Orgflo cmissor:
Identidade: CPF:

Responsavel pela InscrifSo na CPCE
Grad/'Nome:
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Anexo E
DECLARAgAO DE RESIDENCIA

Sr. Capita© dos Portos

Eu,

CPI' Nacionalidade Naturalidadc

Telefone Fixo (DDD) Celular (DDD)

E-mail

Na falta de documentos para a comprova^ao de residencia. em conformidade com o disposto na Lei 
n° 7.115. de 29 de agosto de 1983. DECLARO para fins, sob as penas da Lei. ser residenie e 

domiciliado no endere90________________________ ________________________________
N” Bairro

Municipio CEP:

Declare ainda. estar ciente de que a I'alsidade da presente declarable pode implicar na sansao penal 

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

“Art.299 - Omitir, em documento publico ou particular, declara^ao que nele deveria constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir Dcclara^ao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito. criar obriga^So ou altcrar a verdade sobre o fato juridicamcntc relevant©.
Pena: reclusSo de I (urn) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento e publico c rcclusao de 1 (urn) a 3 
(tres) anos. se o documento e particular".

de 2022.. CE. cm dc —
Municipio

Assinatura do Requcrente

Documentos necessarios:
- Original e cdpia do documento de identidade do requerente.

1
#/
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