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PARTE 1- NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO (PS)

1 - DISPOSICOES PRELIM EVA RES

1.1 - liste cdital baseia-se nas nonnas e procedimentos da Diretoria de Portos e Costas (DPC) em 
vigor, ncsta data, como Rcprescntantc da Autoridadc Maritima, a qucm cabc regulamentar os cursos 
do Ensino Prollssional Maritimo. Reilera-se que a participa^So do(a) candidato(a) ncstc Processo 
Seletivo (PS) implica na sua integral e irrestrita adesao aos temios do edital, assim coino qualquer 
altera^ao que venha a ocorrer em corsequeneia de determinayOes govemamentais, administrativas ou 
legais.

1.2 - A Capitania dos Portos do Ccara (CPCE) 6 o Orgao dc Execugao (OE) no cstado do Ccara, do 
Processo Seletivo de Admissao ao Curso de Adaptav'3o para Aquaviarios - CAAQ-CTS, designado 
pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).

1.3-0 Curso de Adapta<;ao para Aquaviarios CAAQ-CTS, dcstina-se a:
a) Complementar a forma^ao de profissionais, com qualifica<?ctes compaliveis para ingresso na Mari- 
nha Mercantc como tripulantes, no nivel de apoio, em embarcavdes com qualquer arqueav‘2o bruta 
cmprcgadas na navcga^So em mar aberto, costeira ou interior, de acordo com os padroes nacionais e 
intemacionais sobre seguran^a relatives a fun^ao controle da opera^ao da embarcai^ao e cuidados 
com as pessoas a bordo. Toma-se por referenda o estabelccido na Conven^ao Intcrnacional sobre Pa
droes de InstruQao, Certifica^ao c Servigo de Quartos para Maritimos (STCW-78), como emendada, 
Rcgra VI/1, Sc^ao A-VI/1 c Tabclas A-Wl-1, A-Wl-2, A-VI/1-3 e A-VI/1-4; e Regra W6, Se^ao 
A-VI/6, Tabcla A-VI/6, com respeilo as competencias e habilidades exigidas.
b) Atender ao perlil para o exercicio das capacidades previstas nas Normas da Autoridadc Maritima 
para Aquaviarios (NORMAM-13), com certificagao e inscri<;ao como Aquaviario do 1° Grupo - Ma
ritimos ou do 2° Grupo - Fluviarios, das Segdcs dc Camara, nas catcgorias Cozinheiro (C7A) ou Tai- 
feiro (TAA), ou na Segao dc Saudc, nas categorias Enfermeiro (ENF) ou Auxiliar de Saude (ASA): e
c) qualificar o aluno com as competencias e habilidades exigidas de qualquer tripulante de 
cmbarca^oes com arquea(?3o bruta igual ou superior a 500, empregadas na navega^ao em mar aberto, 
conforme a Conven^ao e Codigo STCW-78, como emendada, Manila 2010: Regra VI/1, Se?2o A-Vl/ 
1 e Tabelas A-W1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 c A-VI/l-4; e Regra VI/6, Se<?2o A-VI/6, Tabela A-VI/6-1, 
para o exercicio das atribui^Oes contidas nas NORMAM-13/DPC.

1.4-0 curso sera realizado no periodo de 03/11/2021 a 09/12/2021, na modalidadc prcsencial, na 
sede da Capitania dos Portos do Ccara (CPCE), situada na Avenida Vicente de Castro, n° 4917 - 
Mucuripe Fortaleza/CE, dc segunda a sexta-feira, no horario de 08h00 as 17h 15.

1.5 - As datas relatives as diversas etapas e eventos do PS encontram-se disponiveis no calendario de 
cventos do Anexo A.

1.6 - O PS nao tern carater de concurso publico para ingresso na Marinha Mercante ou na Marinha do 
Brasil (MB) e visa, apenas, definir a classifica^ao do candidate a luz do numero de vagas 
estabelccido.

1.7-0 curso nao podera ser realizado caso nao sejam preenchidas, pelo menos, 50% das vagas oferecidas 
no PREPOM-Aquaviarios. Neste caso, o candidate podera comparecer a Capitania dos Portos do 
Ccara c solicitar o estorno da GRU paga.
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2 - DAS VAGAS

O PS destina-se a selecionar candidates, de ambos os sexos, para o preenchimento de 30 (trinta) 
vagas, c forma^ao dc cadastre dc reserva, dc acordo com o cstabclccido no PREPOM/2021.

3 - DAS INSCRICOES

3.1 - A inscri$zk> e obrigatoria para todos os candidates e devera ser realizada pelo proprio candidate 
eu per procuracao especiflca para esse fim, lavrada em cartorio, no periodo constante de calendario 
de eventos do Ancxo A, na Capitania dos Portos do Ceara (CPCli) - situada na Avenida Vicente de 
Castro, n° 4917 - Mucuripe Fortaleza/CE, de segunda a quinta-feira, das 8hl5 as 16h00, on via 
corrcio, com o envio de toda a documentac§o autenticada em cartorio.

3.2 - Conduces necess&rias a inscrigSo:
a) ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a);
b) ter no minimo dezoito anos no ato da matricula;
c) apresentar Identidade, CPF e Comprovante de Residencia;
d) ser inativo da Marinha do Brasil (MB), das seguintes especialidades: Cozinheiro (CO), Arrumader 
(AR) ou Enfcrmciro (EF), desde que possua os requisites estabelecidos nas Normas da Autoridade 
Maritima para Aquaviarios (NORMAM-13/DPC); ou
e) ser Enfermeiro ou Tecnico em Enfermagem, com diploma ou certillcado expedido de acordo com 
a legislate vigente e registrado no orgao competente, para a categoria Enfermeiro (ENF): ou
f) ser Auxiliar de Enfermagem, com certificado conferido per institui^ao de ensino, nos teimos da le- 
gisla«;ao vigente e registrado no orgao competente, para a categoria Auxiliar de Saude (ASA); ou
g) possuir Ensino Fundamental complete e, no minimo, curso dc capacitate de Cozinheiro, com car- 
ga horaria minima de 160 boras, para a categoria Cozinheiro (CZA); ou
h) possuir Ensino Fundamental complete c, no minimo, curso de capacitate de Gargom/Taifeiro, 
com carga horaria minima de 160 horas, para a categoria Taifeiro (TAA); e
i) atender as demais conduces estabelecidas no Edital do Processo Seletivo.

3.3 O valor da taxa de inscrito c R$ 8,00 (oito rcais) c somentc sera restituido ao candidate na 
circunstancia prevista no subitem 1.7 deste edital.

3.4-0 pagamento da taxa de inscrito devera ser efetuado por meio da GRU, emitida e paga 48h 
antes do dia da inscrito (periodo 30AGG2021 a 09SET2021), atraves do endereco eletronico 
vvww.marinha.mil.hr/dpe. seguindo os passes abaixo descritos:

a) Clique na aba “Servigos da Diretoria;
b) Abaixo da Guia “GRU - Guia de Recolhimento da Uniao", clicar em ^Serv’igos 

Administrativos, Educacionais e Vistorias;
c) Leia com atengao os avisos, marque a opgao “Li e concordo com as condigoes acima ' c clique 

cm “Continuar";

d) Abra a jancla
“CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA”, e, em seguida, abra a janela “Categoria” e clique em 
“Aquaviario”, por conseguinte abra a janela “Tipo de Servigo" e clique em “Servigos 
Educacionais’;
e) Abra janela “Servigo” e Clique em “Inscrigao em Cursos do EPM (RS 8,00)” ; e
f) Abra janela “Solicitante" c prccncha seus dados pessoais e depois clique em “Gerar Boleto”.

“Organizagao Militar (Local para rcalizato do servigo)" e clique em
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3.5 - No ato da inscrit^ao, o candidate devera apresentar os originais c copias dos seguintes 
documentos:

a) Documentos de identidade com foto legivel;
b) Cartao de inscri<?ao no Cadastre de Pessoa Fisica (CPF), se nao constar no documento de 

identidade;
c) Certidao de Quita^o eleitoral, dispom'vel em www.tse.ius.br/eleitor/cerlidocs/ccrtidao-de- 

quitacao-eleitoral:
d) Taxa de inscri^ao paga, atraves da GRU (24h antes da inscri^ao) acornpanhada do 

comprovante;
e) Cerlificado de conclusao do Ensino Fundamental;
I) Cerlificado de conclusito de curso de Taifeiro, ou Garmon, ou Cozinheiro, ou Tecnico em 

Enfermagem ou Graduate em Enfermagem, confonne o caso;
g) Uma fotografia 3x4, rcccnte;
h) Cerlificado dc reservista ou prova dc quitag&o com o servigo militar (sexo masculino);
i) Comprovante de residencia ou Declaragao de Rcsidencia;
j) Titulo de eleitor;
k) Ccrtidao Ncgativa de Antecedentcs Criminais, emitida pela Secretaria de Seguranya Publica e 

Defesa Social do Ceard;
l) Cademeta Registro (CR), no caso de candidates veteranos da Marinha do Brasil (MB).
m) Atestado Medico; e
n) Exame dc dosagem dc beta-HCG (sexo feminino).

Caso a insenyao seja feita por procurayao, conforme item 3.1 deste edital, e nao seja possivc! 
apresentar os documentos originais, as copias deverao ser autenticadas em cartorio. Da mesma forma 
se os documentos forem enviados via correios.

3.6 - A inscriySo no PS implicara ao candidato na aceitaySo irrestrita das normas cstabelecidas neste 
edital, das quais n2o podera ser alegado desconhecimento, nao Ihe cabendo direito a recurso para 
obter quaiquer compensayao por sua eliminayao.

4 - DA IDENTIFICACAO DO CANDIDATO

4.1-0 candidato tera que apresentar, cm todas as etapas do PS, o comprovante de inscriyao e, 
obrigaloriamente, um documento oficial de idenlificayao original, valido c com fotografia, doravantc 
denominado documento de idenlificayao, sob pena de eliminaySo do PS.

4.2 - Sao validos os documentos originais dc identidade com assinatura e fotografia recente, emitidos 
por quaiquer orgao oficial de idenlificayao do territdrio nacional, dentro do prazo de validade, tais 
como: carteiras/cartoes de identidade expedidos pela Marinha do Brasil, Exercito Brasileiro e Forya 
Acrea Brasilcira (FAB); pelas Secretarias de Seguranya Publica, Institutes de Idenlificayao, Policias e 
Corpos dc Bombeiros Militarcs; Carteira dc Trabalho e Previdencia Social (CTPS), cartciras 
expedidas pelos orgaos fiscalizadorcs de exercicio profissional (Ordens, Consclhos, etc ); passaportc; 
cerlificado de reservista; carteiras funcionais do Ministerio Publico; cartciras funcionais expedidas 
por orgao publico que, por lei federal, valham como identidade; e carteira nacional de habilitayao 
com foto.

4.3 - Nao serao aceitos como documento de idenlificayao; copia de documento de identificaySo, 
ainda que autenticada, protocolos, ccrtidao de nascimento, CPF, titulo de eleitor, carteira de 
habilitaySo sem foto, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, nem 
documentos ilegiveis, nao identifiedveis e/ou danificados.
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4.4 - Caso o candidate esteja impossibilitado dc apresentar, no dia da rcaliza^ao dc qualqucr etapa do 
PS, em especial na data de realizavao do Exame de Conhecimentos, documento de identifica^o 
valido, por motive dc perda, roubo ou furto, devera apresentar Boletim de Ocouencia (BO), expedido 
hii, no maximo, 30 (trinta) dias, ocasiao em que sera submetido a idcntificaQao especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de impressOes digitais. Fssa idenlifica$ao especial lera 
validade apenas para efeitos do PS.

4.5 - ldentil1cag3o especial sera exigida tambem do candidate cujo documento de identificagao 
apresenle duvidas relativas a sua fisionomia ou a sua assinatura. Essa identillca^ao sera realizada pela 
coordena^ao do Processo Seletivo.

5 - DO PROCESSO SELETIVO

5.1 - O Processo Seletivo sera constituido de:

5.1.1 - Selevifo Inicial, que por sua vcz constara das seguintes etapas:
a) Exame de Conhecimentos; e
b) Teste de Suficiencia Fisica (TSF).

5.1.2 - Matricula.

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

5.3 - Sera eliminado do PS o candidate que deixar de comparecer a qualquer dos eventos 
programados, ainda que por motive de tbr^a maior ou caso fortuito.

5.4 - N3o sera pennitida a entrada nos locals de realizavao das etapas do PS de candidates portando 
anna(s) de qualquer especie.

5.5 - N3o sera permitido o use dc chinelos, “short”, bermuda ou camiseta sem manga por ocasi3o do 
comparecimento para realizav3o das diversas etapas e eventos do PS.

6 - DO EXAME DE CONHECIMENTOS (eliminatorio c classificatorio)

6.1-0 exame de conhecimentos, que tern carater eliminatorio c classificatorio, sera composto por 
uma prova objetiva, tipo multipla escolha, sobre conhecimentos de MATEMAT1CA c PORTUGUES, 
em nivel do 9° ano (antiga 8a serie) do Ensino Fundamental, com duravao de 3 (ires) horas.

6.2 - Cada disciplina contera vinte (20) questoes, versando sobre o contido no conteudo programatico 
do Anexo B, sendo 0,5 ponto o valor de cada questao, totalizando dez (10) pontos possiveis 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 constantes do calendario dc 
eventos do Anexo A

6.5 - Os candidates deverao chegar ao local de realizagao do exame de conhecimentos com a 
antecedencia necessaria, observando o horario de abertura e lechamento dos portoes de acesso, 
divulgados juntamente com o local de realizavao do exame. O candidate que chegar ao local de 
realizavao do exame apos o fechamento dos portOes dc acesso sera eliminado do PS.
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6.6 - Nao havera, em nenhuma hipotesc. segiinda chamada para a prova do exame dc conhecimentos, 
bem como aplica^o da mesma fora do horario, data e local prc-determinados no calendario de 
eventos do Anexo A.

6.7 - Para a realizasao do exame de conhecimentos o candidato deverd portar o comprovante de 
inscrigao, um documento de identifica^ao e caneta esferografica azul ou preta com corpo de material 
plastico transparcntc. Sera facultado portar tambem uma garrafa plastica transparcntc com agua. Nao 
serd permitido fumar nos recintos de reali/a^o de provas.

6.8 - Serd vedada a consulta a qualquer material durante a realiza(;ao da prova, assim como sera 
proibido copiar ou fotografar o seu conteudo.

6.9 - Nao sera permitido, durante a realiza^ao da prova, o uso de celulares, “pagers”, bolsas, 
mochilas, “palm-tops”, calculadoras, pastas ou volumes e equipamenlos similares. O candidato que 
for llagrado utilizando-se destes equipamenlos lera sua prova anulada.

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

6.11 - O tempo minimo de permanencia dos candidatos nos recintos de realizagao de provas sera de 
30 (trinta) minutos apos seu efetivo inicio. O candidato n5o poder£ levar a prova. Sera 
disponibilizado um modclo para que o candidato preencha o seu gabarito. possibilitando posterior 
conferencia.

6.12 - Iniciado o exame nao havera mais esclarecimentos. O candidato somente podera deixar o seu 
lugar, devidamente autorizado pclo supervisor /fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de 
realiza<;ao de provas, observado o disposto no subitem 6.11 ou nos casos abaixo especiilcados, 
devidamente acompanhado por fiscal designado para esse llm:

a) Atendimento medico por pessoal da area de saiide designado pela MB;
b) Fazer uso de instalagoes sanitarias destinadas aos candidatos; ou
c) Casos de lbr<;a maior, comprovados pela supervisao do Processo Seletivo, sem que aconte^a 

saida da area circunscrita a realizav3o da prova.

6.13 - Em nenhum dos casos previstos no subitem 6.12 havera prorroga<;ao do tempo destinado a 
realizagao da prova pelo candidato e, em case de retirada defmitiva do recinto de realiza^ao de 
provas, estas serao corrigidas ate onde as respostas foram assinaladas no cartSo-rcsposta.

6.14 - Respostas com rasuras ou dupla marca(;ao serao anuladas.

6.15 - Sera eliminado sumanamente do PS e sua prova nSo sera levada cm consideraijao, o candidato 
que:

a) Durante a realiza(;So da prova, for surpreendido em comunica^ao, de qualquer tipo, com oulro 
candidato ou pessoa n2o autorizada;

b) Utilizar-se de material nao autorizado;
c) Desrespcitar ou descumprir ordem de membro da equipe de fiscaliza^ao ou da organizagao, 

assim como proceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidade necessarias a rcaliza^ao da 
prova;

d) Ausentar-se do recinto de realiza^ao de provas sem justificativa ou sem autorizagaoj
e) Voluntariamente, nao devolver ou inutilizar o cartao-resposta;
f) Deixar de apresentar o cartao-resposta (preenchido ou n5o) ao supervisor/fiscal ao retirar-se 

definitivamente do recinto de realizagHo dc provas;
g) Negar-sc a assinar o cartao-resposta ou a lista de presewpa do exame de conhecimentos;
h) Nao atender as normas deste edital; ou
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i) Quando, apds o termino do exame, for constatado, per meio elclrdnico, cstatislico, visual, 
grafologico ou qualquer outro meio, ter o candidate se utilizado de processes ilicitos para a 
soIu«;ao da prova.

6.16 - Ao termino do tempo concedido para reali/.a^o da prova, o candidate interromperd a 
resolu^ao da mesma no ponto em que estiver, reunira sens pertences e aguardara sentado a liberate 
pclo fiscal para deixar o recinto dc rcalizaijao dc provas, entregando o cartao-resposta ao mesmo. O 
candidate devera certificar-se que preencheu corretamente e entregou o cartao-rcsposta. A nao 
devolu«;ao do cartao-resposta implicara na elimina^ao do candidate do Processo Seletivo.

6.17 - Os tres (3) ultimos candidates remanescentes pennanecerao, obrigatoriamente, no recinto de 
realiza^ao dc provas, a fim de registrar suas assinaturas cm Ata c testemunharem o fechamento do 
envelope, contcndo os cartees-rcspostas.

7 - DOS RECURSOS A PROVA DO EXAME DE CONHECEllENTOS

7.1-0 candidate podera interpor recurso, o qual nao tera cfeito sus()ensivo, contra os gabaritos 
oficiais preliminares da prova objetiva, dispondo de I (um) dia util para faze-lo.

7.2 - Para recorrcr contra o gabarito da prova, o candidate devera comparecer a CPCE e preencher a 
Folha de Interposteao de Recurso do Anexo C, na data mencionada no calendario de eventos do 
Anexo A, das 8h 15 as IIH50 e das 13H20 as 16h, com entrega mediante protocolo.

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

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

7.5 - Sc do exame do recurso resultar anulagao do item integrante de prova objetiva, a pontua^ao 
correspondente a esse item sera atribuida a todos os candidates, independentemente de terem 
recorrido ou nao.

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

7.7 - Todos os recursos serao analisados e as justificativas das alteravoes de gabarito serao divulgadas 
no site (www.cpce.marmil.br) e no mural de avisos da CPCE, quando da divulga^ao do gabarito 
final, na data mencionada no calendario 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) (eliminatorio)

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

8.2 - O TSF sera realizado na Escola de Aprendizes-Marinhciros do Ccara (EAMCE), situada a 
Avenida Filomcno Gomes, n° 30 - Jacarecanga - Fortaleza/CE - CEP: 60.010-280.

8.3 - Para serem submetidos ao teste de suficiencia fisica, os candidates deverao apresentar 
atestado medico considerando-os aptos para realizar as provas de nata<?ao e de pennanencia 
llutuando;
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8.4 - Para os candidates do sexo fern ini no, alem do Atestado Medico citado no item 8.3, lento que 
apresentar o exame de dosagem de beta-IICG.

8.5 A confirmagao de gestagao por ocasiao da apresentagao dos atestados medicos e exames dc 
saude impossibilitara a rcalizagao do Teste de Suficiencia Fi'sica. A candidata sera convocada para 
essa mesma etapa do Processo Seletivo na proxima turma oiertada, caso se classifique dentro do 
numero dc vagas previsto no presente lidital e se considcrada apta no futuro I SF, sendo aprovada, 
sera convocada para a ultima etapa do certame (Matricula do Curso).

8.6- O medico ou o professional de Educagao Fisica, pcrtencentcs a Comissao de Avaliagao, presentes 
no local de aplicagao do TSF, podcra impedir de realizar ou retirar do TSF, a qualquer momento, o 
candidate que apresentar qualquer condig5o de risco a propria saude.

8.9 - Apenas o candidate que apresentar o Atestado Medico e for julgado apto cm inspegao de saude 
realizara o TSF, constituido das seguintes provas:

a) Natagao; e
b) Permanencia.

8.10 - Para ser aprovado no TSF o candidate tera que:
a) Natagao - nadar o percurso de 25 (vinte e cinco) metros, sem limite de tempo; e
b) Permanencia - perraanecer flutuando, sem qualquer auxilio, durante 10 (dez) minutos.

8.11 - Para a natagao a saida podcra ocorrer dc fora da piscina (borda ou bloco de partida) ou de 
dentro da piscina, a criterio do candidate.

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

8.13-0 candidato realizara as provas com interval© minimo de 30 (trmta) minutos para descanso. Em 
caso de reprovagao em uma ou em ambas as provas, o candidate tera uma segunda oportunidade, no 
mesmo dia, obedecendo ao mesmo intervalo entre as provas.

8.14 - O resultado do TSF sera informado ao candidato pela Comissao de Avaliagao, logo apos sua 
conclusao, no proprio local de rcalizagao, ocasiao em que cada candidato devera assinar a ficha que 
con tern os resultados por ele obtidos.

8.15 - Para a rcalizagao do TSF, o candidato tera que trazer calgao, camiseta e tenis para corrida, e 
roupa dc natagao (sunga dc banho ou maio inteiro), nao sendo permitido o uso de calgao ou 
bermuda.

8.16-0 candidato que nao realizar o TSF, por qualquer motive, na data programada e divulgada no 
site (www.cpce.marmil.br) da CPCE, de acordo com o mencionado no calendario de eventos do 
Anexo A, sera eliminado do PS.

9 - DO RESULTADO DA SELECAO INICLVL (resultado final)

9.1 - Apos a rcalizagao do TSF, sera divulgado o resultado da Selegao Inicial do PS, no site 
(www.cpce.mar.mil.br) e nos murais de avisos da CPCE. O resultado constara da relagao dos 
candidates classificados dentro do numero de vagas previsto e dos candidatos reservas, pela ordem 
decrescente da soma dos pontos obtidos nas notas das disciplinas de Portugucs c Matcmatica, da 
prova objetiva do exame de conhecimentos.
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9.2 - Os candidates que obtiverem a mesma media senlo posicionados entre si, de acordo com a se- 
guinte ordem de prioridade:

a) Maior nota era Matematica;
b) Maior nota cm Fortugucs; c
c) Maior idade.

10 - DA MATRlCULA E ENTREGA DE DOCIJMENTOS

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

10.2 - Os documentos originais tem a fmalidade dc comprovar a validade da copia apresentada. 
Todos os documentos originais senlo restiluidos imediatamente ao candidato.

10.3 - A nao apresenta^ao de qualquer documcnta^ao exigida, bem como qualquer rasura, emenda ou 
outra irrcgularidadc constatada nos documentos a screm entregues, implicara na eliminagao do 
candidate do PS,

10.4 - A qualquer tempo, antes do inicio dos cursos, podera ser chamado candidato reserva que se 
segue na rela$ao dos classificados, para completar vaga de candidates desistenles.

11 - DAS DISPOSICOES COMPLEMENTARES

11.1 - A inexatidao dos dados infonnados e/ou declara^oes falsas e irregularidades nos documentos 
apresentados, ainda que verificadas postcriormente, importarao no cancelamento da inscrivao ou da 
matricula, nulidade da eventual aprovagSo ou habilita«?ao, com perda dos direitos decorrentes. sem 
prejuizo das san9oes legais aplicaveis.

II .2 - E dc intcira responsabilidadc do candidato acompanhar as datas, horarios e locals de reaiizavao 
das etapas e eventos do PS, devendo para tanto consultar, pessoalmente, a CPCE ou a pagina da 
mesma na Internet (wwwcpce. mar mil, br). tendo como base o calendario de eventos do Ancxo A.

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

11.4 - O candidato devera entrar em 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, se liver qualquer duvida referenteao PS.

11.5-0 prazo de validade do PS terminara na data de inicio do curso.

11.6 - Os casos omissos ser2o resolvidos pelo CapitSo dos Portos do Ceara.

Fortaleza, CE., em de agosto de 2021.

O-S-vy>

DANNTELY GU ES VIANA NERY
Capitao Tenente (T)

Chefe do Departamento do EPM
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PARTE 2 - ANEXOS Anexo A

CALENDARIO DE EVENTOS
DATA/HORAEVENTO LOCAL / ATIVIDADES

Capitania dos Portos do Ceara (CPCE) 
- Avenida Vicente de Castro, n° 4917- 

Mucuripe - Fortaleza./CE.

30/08 a 09/09/2021
(de Segunda a Quinta- 
feira das 8hl5 as 16h)

Periodo de inscribesI

LOCALA SER DIVTLGADO 
POSTERIORMTNTE.

O candidate devera consultar a CPCE 
(pessoalmcntc ou atraves dos telefones 
disponiveis) 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 exame de 
conhecimcntos.

0!/10/2021Provas do exame de 
conhecimentos

O candidate devera, pessoalmente ou 
atraves na pagina da CPCE na Internet 
(w w\v. cpce.mar.mil.br), acompanhar a 
divulgacao dos gabaritos.

A partir dc 
06/10/20213 Ciabarito preliminar

Interposi^ao de 
recursos 

(Anexo C)

O candidato dispora de 1 (urn) dia util, 
apos a data dc divulgagao dos gabaritos 
para a interposi?2o de recursos.

07/10/20214

A partir de 
12/10/2021A ser divulgado na pagina da CPCE na 

Internet (vvww.cpce.mar mil.br).5 Gabarito final

Divulga^ao dos 
candidates aprovados 
nas provas do exame 
de conhecimentos e 
convocai^ao para o 

Teste de Suficiencia 
Fisica (TSF)

A ser divulgado na pagina da CPCE na 
Internet.

(wwwcpce mar.mil.br)

A partir dc 
15/10/20216

Teste de Suficiencia 
Fisica (TSF)

< Apresenta^ao de 
atestado medico)

Escola dc Aprcndizes-Marinheiros do 
Ceard (EAMCE) - Avenida Filomeno 

Gomes, n° 30 - Jacarecanga - 
Fortaleza/CE.

21 e 22/10/202! 
(as 8hl5)7

Resultado da Selegao 
Inicial

(Resultado final)

A ser divulgado na pagina da CPCE na 
Intemet (wvvayepee, mar mil.br).

A partir dc 
27/10/20218

29/10/2021Matricula CPCE9

03/11/2021Inicio do curso. CPCE10

Observa<;ao: Todos os hordrios correspondem ao horario de Brasilia.
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Anexo B

MARINUA DO BRASIL 
CAPITANIA DOS PORTOS DO CLARA

PROGRVALV DO EXAML DE CONHECIMENTOS DO PROCESSO SELETIVO DE 
ADMISSAO AO CURSO DE ADAPTACAO PARA AQUAVIARIOS - Cozinheiro, Taifeiro, 
Enfermeiro e Auxiliar de Saude (CAAQ-CTS)-2021.

1. LINGUA PORTUGUESA

I) rNTERPRETAQAO DE TEXTO / Vocabulario aplicado ao lexto.

1!) GRAMATICA APLICADA AO TEXTO
a) Substantivos (classifica^ao, fomiaijao e flexao);
b) Adjetivos (patrios, fonna^ao, locu9ao adjetiva);
c) Vcrbos (flcxionar nos modes indicativo, substantivo e imperative);
d) Pronomcs (pcssoal, possessive, demonstrative, indefinido e interrogativo);
e) Adv^rbios (locugbes adverbiais);
f) Artigos (definidos e indefinidos);
g) Numerais (cardinals, ordinais, multiplicativos e fracionarios);
h) Preposigoes;
i) Conj ungoes; c
j) InterjeigOes.

Ill) PONTUAQAO
a) Empregar os sinais de pontuagao.

IV) NORMAS DE ORTOGRAFIA
a) Representag§o (palavras com diferentes dificuldadcs na escrita); e
b) Acentuag&o grafica (oxltonas, paroxitonas e proparoxitonas).

V) RLLACOES DE CONCORDANCIA
a) Concordancia Nominal; e
b) Concordancia Verbal.

VI) TERMOS ESSENCIAIS DA ORAQAO
a) Sujeito; e
b) Prcdicado.

VII) TERMOS INTEGRANTES DA ORACAO
a) Complementos Verbals (objetos direto e indireto); c
b) Complemento nominal.

VIII) TERMOS ACESSORIOS DA ORACAO
a) Adjunlo Adnominal;
b) Adjunlo Adverbial; e
c) Aposto.



2. MATEMATICA

I) NUMEROS E OPERAQOeS
a) Conjunto dos niimeros naturals, inteiros, racionais, irracionais, reals e suas operates;
b) Dizima Periodica;
c) Potcncia^ao; 
dJNota^So Cientifica;
e) Equa^oes do 1° e 2° grau; e
f) Inequagoes.

U)ESPAgOE FORMAS
a) Figuras Planas;
b) Ampliagao e redugao de figuras;
c) Scmclhan^a de Triangulos e Poligonos;
d) Simctrias;
e) Relates metricas no triangulo retangulo e na circunferencia; 
0 Teorema de Pitagoras;
g) Poligonos Tnscritos; e
h) 'leorema de Tales.

Ill) GRANDEZAS E MEDIDAS
a) Comprimento, superllcie, capacidade, tempo, massa, temperatura c valor (sistema monetario);
b) Algarismo duvidoso e significativo;
c) Area e Pcn'mctro;
d) Razao c produto entre grandezas; e
e) Circunferencias.

IV) TRATAMENTO DA INFORMA(,:AO
a) Graficos e Tabelas;
b) Frequencias e amplitudes; e
c) No?6cs de cstatistica e probabilidade.
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Anexo C

FOLK A DE INTERPOSIC'AO DE RECURSOS

O recurso devera ser preenchido de forma legivel e conter:
a) Nome e numero de inscribe do candidate, bem coino a indica^ao do cargo a quo csta 
concorrcndo;
b) Indicate do numero da questao, da resposta marcada pelo candidate e da resposta divulgada no 
gabarito, quando se tratar de recurso contra gabarito ou conteudo dc questao da prova teorica; e
c) Argumenta9ao logica e consistente.

MARINHA DO BRASIL 
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA 

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSAO AO CURSO DE ADAPTAQAO PARA 
AQUAVIARIOS- COZINHEIRO, TAIFEIRO, ENFERMEIRO E AUXIL1AR DE SAUDE

(PS C AAQ-CTS/2021)

RECIRSO
Recursos EM DESACORDO com o item 7 deste cdital NAO scr^o accitos.

NOME: n° de Inscri^ao:

Email:__

Endcrcgo:
Telefone:

/Data: /2021.

PROVA DE:_________
N° da quest3o requerida:

Resposta do Gabarito: 
Resposta do Candidate:

argumentacAo do candidato

BLBLIOGRAF1A DA ARGL'MENTACAO

(ASSINATURA DO CANDIDATO)
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Anexo D
MARINHA DO BRASIL 

CAP1TANIA DOS PORTOS DO CEARA 
DEPARTAMENTO DO ENSINO PROEISSIONAL MARITIMO Foto

3x4

OJRSO DE ADAPTACAO DE AQUAVIARIOS - Cozinhciro, Taifciro, 
Enfermeiro e Auxiliar de Saude (CAAQ-CTS T-l)

PREPOM-Aquaviarios/2021 

TERM A 1

FTCHA DE DVSCRICAO
inscricao: 2021 CPCE Local: Fortaleza
Nome:

Pai:
Filiacao: Mae:

Orgao cmissor: CPF:Identidade:

Naturalidade: Data Nasc:
Olhos: Altura:
Endereco:
Telefone:
Cateeoria:

DBS:
Caiegorias: Cozinheiro (CZA), Taifeiro (TAA). Enfermeiro (ENT) e Auxiliar de Saude (ASA)

de de 2021.
McsMunicipio Dia

Assinatura do Aluno

Responsive! pci a Inscri<;io na CPCE 
Grad/Nome:_____________________

RODRIGO FRANCO CAVALCANTE 
Primeiro Tcncntc (RM2-T) 

Encarregado da Divisao de Ensino

MARINHA DO BRASIL 
CAPITA NLA DOS PORTOS DO CEARA 

DEPARTAMENTO DO ENSINO PROEISSIONAL MARITIMO

CLRSO DE ADAPTACAO DE AQUAVIARIOS - Cozinheiro. Taifeiro. Enfermeiro e Auxiliar de Saude
(CAAQ-CTS T-l)

PREPOM-Aquavi* rios/2021

COMPROVANTE DE INSCRICAO

Inscri^ao: 2021 CPCE Local: Fortaleza
Nome:

Pai:
Filiacao: M3e:

Orgao cmissor:
Identidade: CPF:

Responsive! pela Inscrigao na CPCE
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Ancxo l£

DECLARAgAO DE RESIDENCIA

Sr. Capitao dos Forlos

Eu,
Nacionalidadc Natural idadeCPF

Celular (DDD) _Telefone Fixo (DDD) 

E-mail

Na falta de documentos para a comprova^ao dc rcsidcncia, em conformidade com o disposlo na Lei 

n° 7.115, de 29 de agosto de 1983, DECLARO para fins, sob as penas da Lei, ser residcnte c 

domicil iado no cnderc^o_____________ ______________________________

N° Bairro

Municipio CEP: —

Declare ainda, estar ciente de que a falsidade da presentc declaragao pode implicar na sansao penal 

prevista no Art.299 do Codigo Penal, conformc transcri^ao abaixo:

“Art.299 Omitir, em documento publico on particular, declara^o que nele deveria constar, ou ncle 
inserir ou fazer inscrir Declaragao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o 11m de prejudicar 
direito, criar obriga^ao ou allerar a verdade sobre o fato juridicamcntc rclevante.
Pena: reclusao de I (urn) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento e publico e reclusSo dc 1 (urn) a 3 
(trcs) anos, se o documento e particular".

dc 2020., CE, em de
Municipio

Assinatura do Requerentc

Documentos necessarios:
- Original c copia do documento dc identidade do requerentc.
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