
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA
CONTRAMESTRE BÁSICO APAQ-CTR (PRESENCIAL) – TURMA 01/2023

A  Capitania  dos  Portos  do  Espírito  Santo  (CPES),  na  qualidade  de  representante  da
Autoridade Marítima, torna público que estarão abertas, no período de 22 de março a 14 de abril de
2023, as  inscrições  para  o  Processo  Seletivo  destinado  a  preencher  vagas  para  o  Curso  de
Aperfeiçoamento para Contramestre Básico – APAQ-CTR MOD I T-01/2023, doravante denominado
Processo Seletivo, o qual será regido pelas presentes Normas.

As datas relativas às diversas etapas e eventos do Processo Seletivo encontram-se disponíveis
no “Calendário de Eventos” constante do ANEXO I destas Normas.

O referido Processo Seletivo foi confeccionado em cumprimento ao previsto nas Normas da
Autoridade Marítima para o Ensino Profissional Marítimo de Aquaviários (NORMAM-30/DPC) e no
Programa de Ensino Profissional Marítimo para Aquaviários (PREPOM – Aquaviários/2023).

PARTE 1 - ÍNDICE

1 Do propósito;
2 Do Curso de Aperfeiçoamento para Contramestre Básico APAQ-CTR;
3 Dos requisitos para participar do Processo Seletivo;
4 Das vagas;
5 Das etapas do Processo Seletivo;
6 Da inscrição - 1ª ETAPA;
7 Da identificação do candidato;
8 Da classificação inicial;
9 Da matrícula - 2ª ETAPA;
10 Da validade do Processo Seletivo; e
11 Das disposições complementares.

PARTE 2 - ANEXOS

ANEXO I – Calendário de Eventos;
ANEXO II – Ficha de Inscrição; 
ANEXO III – Modelo de Mapa cômputo do tempo de embarque; e
ANEXO IV – Modelo de Declaração de residência (anexo 1-L NORMAM-13/DPC)

1 DO PROPÓSITO

1.1 - O curso APAQ-CTR destina-se a aperfeiçoar o aquaviário da categoria de Marinheiro de Convés
(MNC), nível de habilitação 4, ou Suboficial ou Sargento da reserva de 1ª Classe da MB (RM1), com
Ensino  Médio  completo,  do  Corpo  de  Praças  da  Armada  (CPA),  das  seguintes  especialidades:
Manobras  e  Reparos  (MR),  Hidrografia  e  Navegação  (HN),  Sinalização  (SI),  Eletrônica  (ET),
Comunicações  Navais  (CN),  Operador  de  Radar  (OR)  e  Operador  de  Sonar  (OS)  com,  no
mínimo, um ano de embarque na Marinha do Brasil  (MB),  para exercer as funções inerentes à
categoria  de  Contramestre  (CTR),  aquaviário  do  1º  Grupo  -  Marítimos,  Seção  de  Convés,  nível
de habilitação 5, para o exercício das seguintes capacidades e limitações:
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a) Comandante (CMT) de embarcações com AB menor ou igual a 750 empregadas na Navegação In-
terior,  nos  limites  das  Águas  Jurisdicionais  Brasileiras  (AJB),  bem  como  nos  limites
estabelecidos  nas  Normas  e  Procedimentos  das  Capitanias  dos  Portos  (NPCP);
b)  Imediato (IMT)  de embarcações com AB menor ou igual  a 1.600,  empregadas  na Navegação
Interior, nos limites das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), bem como nos limites estabelecidos
nas Normas e Procedimentos das Capitanias dos Portos (NPCP);

c) Subalterno de Quarto de Navegação (SQN) em embarcações de qualquer AB na navegação de Mar
Aberto e na Navegação Interior, conforme limites estabelecidos nas Normas e Procedimentos das
Capitanias dos Portos (NPCP); e

d) Encarregado do Serviço Geral de Convés (SGC) em embarcações de qualquer AB na navegação de
Mar Aberto e na Navegação Interior, conforme limites estabelecidos nas Normas e Procedimentos
das Capitanias dos Portos (NPCP).

1.2 –  Sendo  aprovado  no  curso,  o  aluno  receberá  do  OE  onde  realizou  o  curso:
a)  Certificado  de  Proficiência  (modelo  DPC-1034),  de  acordo  com  as  disposições  da  Regra  II/5,
definida  na  Convenção  STCW-78,  como  emendada,  e  especificada  na  NORMAM-13/DPC,  por
estar  devidamente  qualificado  com  as  competências  exigidas  para  desempenhar  capacidade  de
Patrão  de embarcações  de AB  menor  ou  igual  a  750 e  Imediato  de  embarcações  de  AB menor
ou  igual  a  1.600  empregadas  na  navegação  interior,  exceto  fluvial,  conforme  limites
estabelecidos nas NPCP.
b)  Capacidade  de  Subalterno  de  Quarto  de  Navegação  e  de  Encarregado  do  Serviço  Geral  de
Convés  em  embarcações  de  qualquer  AB,  empregadas  na  navegação  em  mar  aberto  e  na
navegação interior, exceto fluvial, conforme limites estabelecidos nas NPCP.
c) Receberá também os seguintes certificados (modelo DPC-1034):
I) Treinamento ou Instrução Básica de Segurança (TBS/I) referente aos seguintes cursos e respectivas
Regras, Seções e Tabelas da STCW-78, como emendada:
- Técnicas de Sobrevivência Pessoal - Regra VI/1, Seção A-VI/1, Tabela A-VI/1-1;
- Prevenção e Combate a Incêndio - Regra VI/1, Seção A-VI/1, Tabela A-VI/1-2;
- Primeiros Socorros Elementares - Regra VI/1, Seção A-VI/1, Tabela A-VI/1-3;
- Segurança Pessoal e Responsabilidades Sociais - Regra VI/1, Seção A-VI/1, Tabela A-VI/1-4;
II) Proficiência em Embarcações de Sobrevivência e de Salvamento (EESS) - Regra VI/2, Seção A-VI/2,
Tabela A-VI/2-1;
III) Conscientização sobre Proteção de Navio (EBCP)- Regra VI/6, Seção A-VI/6, Tabela A-VI/6;
IV) Operador Radar (EPOR); e  
V) Radioperador Restrito (EROR).  
d) os assentamentos pertinentes na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR)

Observação: A certificação será concedida após a conclusão e aprovação do aluno no módulo III.

1.3  – O presente Processo seletivo  NÃO se destina ao provimento de cargo,  emprego ou função
pública, ou ainda ao ingresso, como militar, da Marinha do Brasil. Consequentemente não é concurso
público de que trata o Art. 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

2 - DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA CONTRAMESTRE BÁSICO - APAQ-CTR

2.1 -  O  curso  será  ministrado  presencialmente na Capitania  dos  Portos  do  Espírito  Santo,  nas
dependências do Departamento de Ensino Profissional Marítimo;

2.2 - O curso será realizado em período integral, com carga horária diária de 8 horas-aula, totalizando
ao final do curso 380 horas-aula, que serão distribuídas em três módulos, nos seguintes períodos:
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-  Módulo  1  (24/04  a  19/05/2023):  Navegação  Costeira  30H/A;  Manobra  de Embarcação
30H/A; Serviço de Quarto de Navegação 20H/A; Meteorologia e Oceanografia 20H/A; Manuseio e
Estivagem de Cargas 20H/A; Estabilidade 30H/A.

- Módulo 2 (27/07 a 22/08/2023): Inglês Técnico Marítimo 20H/A; Chefia, Liderança e Ética
15H/A; Segurança do Trabalho 15H/A; Embarcação de Sobrevivência e Salvamento 40H/A; Legislação
Marítima e Ambiental 20H/A; Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Convés 20H/A; Pintura e
Conservação de Embarcações 20H/A.

-  Módulo  3  (25/10 a  08/11/2023):  Operador  de  Radar  (EPOR)  40H/A;  Radio  operador
Restrito (EROR) 30H/A; Tempo Reserva e Atividade Extraclasse 10H/A.

2.3 - O curso será gratuito, sendo oferecidas as seguintes facilidades aos alunos:
a)  Material  de  ensino,  fornecido  eletronicamente  por  e-mail,  ficando  a  critério  e  sob

responsabilidade do aluno a respectiva impressão; e

b) Almoço durante a realização do curso.

2.4 - Detalhes sobre o curso podem ser encontrados no seguinte link:
http://www.dpc.mb/dpc/EPM/prepom

3 - DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO

a)  Ser Marinheiro de Convés com Ensino Médio completo e com, no mínimo, dois anos de
embarque na Categoria;
     b) Ser (SO ou SG) da Reserva de 1ª Classe da MB, com Ensino Médio completo, do Corpo de
Praças da Armada, das especialidades Manobras e Reparos (MR), Hidrografia e Navegação (HN), Si -
nais (SI), Eletrônica (ET), Comunicações Navais (CN), Operador de Radar (OR) ou Operador de Sonar
(OS), desde que comprove pelo menos 500 dias de mar na carreira, devendo estar registrado na Ca-
derneta de Registro (CR). Na ocasião da inscrição, o militar veterano deverá apresentar a CR para
conferência.

4 - DAS VAGAS

Este Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 30 vagas.
As vagas serão preenchidas obedecendo a seguinte prioridade:
a)  50% por  candidatos  aquaviários  indicados  pelas  empresas,  selecionados  conforme maior

tempo de embarque comprovado na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR);
b) 50% por candidatos aquaviários avulsos selecionados, com maior tempo de embarque com-

provado na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR);
c) Todos os candidatos indicados pelas empresas serão hierarquizados pelo OE responsável,

por  tempo  de  embarque.  O  referido  OE  elaborará  uma  lista  única  classificando  os  candidatos
pelo  tempo  de  embarque.  As  vagas  serão  preenchidas  de  acordo  com  esta  classificação,
independentemente da empresa;

d) Em caso de empate no tempo de embarque, terá prioridade o candidato com mais idade; e
e) Os candidatos oriundos da Marinha do Brasil serão selecionados somente quando sobrarem

vagas.  Será  utilizado  o  critério  de  maior  tempo  de  embarque,  comprovado  na  Caderneta  de
Registro (CR). Em caso de empate no tempo de embarque, terá prioridade o candidato com mais
idade.

Os critérios de classificação estão estabelecidos no item 8.1 destas Normas.
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5 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

5.1 - O Processo Seletivo é constituído das seguintes etapas:

1ª Etapa - Inscrição (eliminatória e classificatória); e
2ª Etapa - Matrícula (eliminatória).

5.2 -  Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que deixar  de comparecer,  no dia e hora
determinados no Anexo I destas Normas, ainda que por motivo de força maior ou caso fortuito, ou
descumprir quaisquer outras Normas deste Processo Seletivo; e 

5.3 -  Todas  as  despesas  inerentes  à  participação  no  Processo  Seletivo  correrão  por  conta  do
candidato.

6 - DA INSCRIÇÃO - 1ª ETAPA

6.1 -  A inscrição é obrigatória para todos os candidatos e deverá ser feita preferencialmente pelo
próprio.  A  indicação  de  um candidato  por  empresa  de  navegação,  não  substitui  e  não  isenta  a
inscrição do mesmo;

6.2 -  Caso o candidato esteja impossibilitado de comparecer à CPES para realizar sua inscrição, o
mesmo poderá ser representado por terceiros, mediante apresentação de Procuração Particular com
firmas  reconhecidas  em  cartório;  por  meio  dos Correios ou,  ainda,  envio  da
documentação por  meio de uma Capitania,  Delegacia  ou Agência mais  próxima.  Os  documentos
enviados pelos Correios ou envio da documentação por meio de uma Capitania, Delegacia ou Agência
mais próxima,  devem ser  autenticados e  enviados em envelope único para o seguinte endereço:
CAPITANIA  DOS  PORTOS  DO  ESPIRITO  SANTO –  GAP  (Grupo  de  Atendimento  ao  Público)  -  Rua
Belmiro Rodrigues da Silva nº 145 - Enseada do Suá - Vitória - ES CEP: 29050-435;

6.3 -  A inscrição no processo seletivo implicará ao candidato na aceitação irrestrita das Normas do
Processo Seletivo, das quais não poderá ser alegado desconhecimento, não lhe cabendo direito a
recurso para obter qualquer compensação por sua eliminação, pela anulação de sua inscrição ou pelo
seu não aproveitamento por falta de vagas;

6.4 - Por ocasião da inscrição, os candidatos deverão entregar as cópias e apresentar as respectivas
originais dos seguintes documentos:
-  Caderneta  de  Inscrição  e  Registro  (CIR),  para  o  pessoal  oriundo  da  Marinha  Mercante  ou  da
Caderneta Registro (CR), para os oriundos da Marinha do Brasil;
- CPF (somente se não constar no documento de identificação apresentado);
- Certificado Médico (Health Certificate) constante da Norma Reguladora Nº 30 - Segurança e Saúde
no  Trabalho  Aquaviário  da  Secretaria  de  Trabalho  do  Ministério  da  Economia,  devidamente
preenchido e assinado por um médico do trabalho, baseado nos requisitos estabelecidos no Quadro
III daquela norma reguladora para os militares da reserva e aquaviários desempregados; no caso dos
aquaviários  empregados,  apresentar  Atestado  de  Saúde  Ocupacional  (ASO),  com  validade,  no
mínimo,  até  o  término  do  curso.  Em  caso  de  não  haver  médico  do  trabalho  na  jurisdição  do
candidato, este deverá buscar orientações junto ao OE responsável pelo curso de seu interesse;
- Certidão de quitação eleitoral, para aquaviários e militares;
-  Certificado que o candidato do sexo masculino está em dia com as obrigações militares (Lei  do
Serviço Militar), para aquaviários;
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- Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de noventa (90) dias corridos, em
nome do interessado (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original  para ser
autenticada na Capitania dos Portos) ou declaração de residência assinada pelo candidato, conforme
constante  do  anexo  1-L  da  NORMAM-13/  DPC  (com  reconhecimento  por  autenticidade,  caso  o
declarante não esteja presente);
- Uma fotografia recente, tamanho 3x4 de frente;
- Documento que comprove a escolaridade exigida;
-  Carta  de  indicação  do  candidato  (quando  for  o  caso),  na  qual  deverão  constar  as  seguintes
informações:  dados  do  candidato,  dados  da  empresa  (Ex.:  CNPJ,  endereço,  entre  outros)  e
informação se a empresa está em dia com a contribuição do Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Profissional Marítimo (FDEPM). Junto à carta, deverá ser apresentado o modelo contido no Anexo 1-
H da NORMAM-13/DPC, devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa
habilitado para assinar o documento;
- Nas vagas destinadas às empresas deverá ser comprovado vínculo empregatício do candidato com a
empresa que o indicar, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou, caso não
haja o referido vínculo, a empresa deverá se comprometer, por meio de uma declaração, a contratar
o candidato indicado, após o término do curso;
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição GRU (emitido na página da Diretoria de Portos e
Costas);
- Ficha de inscrição preenchida (Anexo II – somente original);
- Mapa Cômputo de Tempo de Embarque (Anexo III – somente original e com firma reconhecida),
exceto militares da Reserva de 1ª Classe da MB (Suboficiais - SO e Sargentos – SG)
-  Para oriundos da Marinha Mercante:  Original  e  cópia da  CIR,  Etiqueta válida com a página  da
fotografia, e Folhas de registro de Tempo de Embarque; e
- Para Oriundos da MB, cópia e original da Caderneta Registro (CR).

Observação 1: O Anexo III  é um modelo que deverá constar  os seguintes itens: dados do
candidato (nome, CPF, categoria e nº da CIR) e dados da inscrição da empresa (nome da empresa,
CNPJ, endereço, etc.). Essa carta deverá ser assinada, no mínimo, pelo gerente de recursos humanos
da empresa e assinatura devidamente reconhecida em cartório, declarando, que o marítimo cumpriu
os embarques no documento descrito.  Além disso a carta deverá explicitar vínculo empregatício da
empresa com o candidato ou o compromisso de a empresa contratar o candidato no ao término do
curso. Só será considerado o tempo de embarque para os candidatos que apresentarem o referido
anexo no período da inscrição.

Observação 2: O Mapa Cômputo de Tempo de Embarque será confrontado com os registros
de embarques e desembarques contidos na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR).  Em caso de
disparidade  entre  a  CIR  e  o  Mapa  Cômputo  de  Tempo  de  Embarque/Desembarque,  valerá  o
embarque constante no último, até o 1º dia da inscrição; e

Observação 3: Havendo dúvida quanto à autenticidade dos referidos registros, poderá ser
exigido do candidato que os documentos citados venham a ser apresentados com firma reconhecida,
em consonância com o preconizado no art. 9º do Decreto nº 9.094/2017. 

6.5 - As empresas de navegação contribuintes do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional
Marítimo (FDEPM) poderão indicar candidatos por meio de Carta de Indicação. A mesma deverá ser
protocolada  diretamente  no  guichê  exclusivo  para  inscrições  no  prédio  do  Ensino  Profissional
Marítimo (EPM), situado à Rua Belmiro Rodrigues nº 145, Enseada do Suá, Vitória-ES. A carta deve
conter as seguintes informações:

1) dados da empresa (CNPJ, endereço, telefone, etc);

2) se a empresa está em dia com a contribuição ao FDEPM;
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3) relação em ordem de prioridade com nome completo, CPF, RG e tempo de embarque dos
aquaviários indicados;

4)  compromisso  da  empresa  de  liberar  o(s)  aquaviário(s)  indicado(s)  para  frequentar  os
módulos nos períodos estabelecidos neste edital; e

5) ser assinada, no mínimo, pelo gerente de recursos humanos da empresa, com assinatura
devidamente reconhecida em cartório.

Atenção: A indicação de candidatos por Empresa de Navegação não isenta os mesmos de
realizarem  suas  inscrições,  cumprindo  todos  os  requisitos  e  entregando  toda  a  documentação
prevista no item 6.4 deste edital; e

6.6 - O período para indicação de candidatos por empresas de navegação será de 22 março a 14 de
abril de 2023. As cartas de indicação deverão ser apresentadas, nos dias úteis, das 08h15 às 11h, e de
12h ás 14h (horário de funcionamento do GAP) horário oficial de Brasília-DF. A Carta de Indicação
deverá ser protocolada diretamente no guichê no Grupo de Atendimento ao Público (GAP), situado à
Rua Belmiro Rodrigues nº 145, Enseada do Suá, Vitória-ES. 

6.7 -  O período de inscrição de TODOS os candidatos será de  22 março a  14 de  abril de 2023, das
08h15 às 11h, e de 12h ás 14h (horário de funcionamento do GAP) horário oficial de Brasília-DF,
situado à Rua Belmiro Rodrigues nº 145, Enseada do Suá, Vitória-ES, quando deverão ser entregues
os documentos constantes no item 6.4. A CPES NÃO FORNECERÁ FICHA DE INSCRIÇÃO IMPRESSA,
cujo modelo consta do Anexo II destas Normas; e

6.8 - O valor da taxa de inscrição é de R$ 8,00 (oito reais) e não será restituído ao candidato em
nenhuma circunstância.

6.8.1 - Para a emissão e impressão da GRU, o candidato deverá acessar o link:
https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria e  clicar  em  “Serviços  Administrativos,
Educacionais e Vistorias”
 Após ter lido e concordado com a condição descrita, clicar em: “Eu li e concordo com a condição
acima”;
 No campo “Organização Militar (Local)”, selecionar a Capitania dos Portos do Espírito Santo;
 No campo “Categoria”, selecionar a opção: “Aquaviário”; 
 No campo “Tipos de Serviço”, selecionar a opção: “Serviços Educacionais”;
 No campo “Serviço – Item de Serviço”, selecionar a opção “inscrição em cursos do EPM (R$ 8,00);
 Completar os demais campos, com os dados pessoais do candidato; 
 Ao terminar, clicar no botão “Gerar boleto”, para gerar e imprimir a Guia; e
Após a emissão e impressão da Guia, providenciar o pagamento.

6.8.2 - A CPES não se responsabilizará pela emissão e impressão da GRU, bem como pela não
confirmação do pagamento da taxa de inscrição, por motivos de ordem técnica dos computadores,
de falhas ou congestionamento das linhas de comunicação, ou por outros motivos de ordem técnica
que impossibilitem a transferência de dados, sendo da exclusiva responsabilidade do candidato se
certificar do pagamento da taxa por meio da informação apresentada pelo sistema.

6.9 -  O candidato receberá o comprovante de inscrição no ato da mesma, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a guarda desse documento, o qual será exigido em todas as etapas e eventos do
Processo Seletivo.

6.10 - Os documentos enviados pelos Correios, ou ainda, envio da documentação por meio de uma
Capitania,  Delegacia  ou Agência mais  próxima,  devem ser  autenticados  e  enviados  em envelope
único para o seguinte endereço: CAPITANIA DOS PORTOS DO  ESPIRITO SANTO – GAP (Grupo de
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Atendimento ao Público) - Rua Belmiro Rodrigues da Silva nº 145 - Enseada do Suá - Vitória - ES CEP:
29050-435;

Observações:
1) As inscrições por Correios ou envios da documentação por meio de uma Capitania, Delegacia ou
Agência mais próxima só serão aceitos quando recebidos por esta Capitania até o prazo final para
inscrição.  Documentos  enviados/recebido fora do período de inscrição previsto  no Anexo I  NÃO
serão aceitos.
2) Caso falte algum dos documentos exigidos acima ou a falta de sua autentificação, a inscrição do
candidato não será aceita.

7 - DA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

7.1 -  O  candidato  deverá  apresentar,  em  todas  as  etapas  e  eventos  do  Processo  Seletivo,  o
comprovante de inscrição e um documento oficial de identificação original, válido e com fotografia,
sob pena de eliminação do processo seletivo, caso não apresente;

7.2 - São válidos os documentos originais de identidade com assinatura e fotografia, emitidos por
qualquer órgão oficial de identificação do território nacional, dentro do prazo de validade;

7.3 -  Não serão aceitos como documento de identificação: cópia de documento de identificação,
ainda  que  autenticada,  protocolos,  certidão  de  nascimento,  CPF,  título  de  eleitor,  carteira  de
habilitação  sem  foto,  carteira  de  estudante,  carteira  funcional  sem  valor  de  identidade,  nem
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados; e

7.4 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização de qualquer etapa
ou evento do Processo Seletivo, documento de identificação válido, por motivo de perda, roubo ou
furto,  deverá ser  apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial,
expedido há, no máximo, 30 (trinta dias).

8 - DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL

8.1 - Para a classificação inicial, serão obedecidos os seguintes critérios:

a) Para os candidatos indicados por empresas de navegação: 
- 1º lugar: Ordem de prioridade indicada na carta pela empresa;
- 2º lugar: Maior tempo de embarque; e
- 3º lugar: Maior idade.

Observação nº 01: Será estabelecido o mesmo número de vagas para cada empresa, respeitando
a ordem de prioridade indicada por elas.

Observação nº 02: Caso não seja possível a distribuição equânime de vagas pelas empresas, as
vagas restantes serão distribuídas considerando o critério de tempo de embarque seguido pelo
critério da maior idade; e 

Observação nº 03: No caso de não serem preenchidas todas as vagas destinadas às empresas, as
mesmas poderão ser preenchidas com candidatos avulsos de acordo os critérios de inscrição
estabelecidos nestas Normas.
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b) Para os candidatos aquaviários avulsos:
- 1º lugar: Maior tempo de embarque; e
- 2º lugar: Maior idade.

Observação:  No  caso  do  não  preenchimento  de  todas  as  vagas  destinadas  aos  candidatos
aquaviários  avulsos,  as  mesmas  poderão  ser  preenchidas  com  os  candidatos  indicados  por
empresas de navegação de acordo com os critérios estabelecidos no subitem a) deste item.

c) Para os candidatos oriundos da Marinha do Brasil:
- 1º lugar: Maior tempo de embarque; e
- 2º lugar: Maior idade.

Observação: Os candidatos oriundos da Marinha do Brasil serão selecionados somente quando
as vagas disponíveis para os aquaviários não forem totalmente ocupadas.

8.2 - A divulgação da relação de classificados para a 2ª etapa será efetuada pela CPES em sua página
da internet, www.cpes.mar.mil.br, na data prevista no calendário de eventos do Anexo I. 

Serão relacionados, em ordem de prioridade, os primeiros 45 classificados (30 titulares e 15
reservas).  

9 - DA MATRÍCULA - 2ª ETAPA

9.1 - A não efetivação da matrícula, nas datas constantes no calendário de eventos do Anexo I, terá
caráter eliminatório.  Deverão comparecer à matrícula todos os candidatos classificados para a 2ª
fase, incluindo os reservas, conforme o item 8.2 destas Normas; e

9.2 - Durante a matrícula, o candidato selecionado que for eliminado do processo seletivo por não
apresentação, desistência ou qualquer outro motivo será substituído pelo candidato subsequente,
convocado conforme a ordem de classificação. Caso necessário, os demais reservas serão convocados
por meio de e-mail ou telefone.

10 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

A validade do Processo Seletivo encerra-se na data de matrícula de cada curso.

11 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

11.1 - É da inteira responsabilidade do candidato acompanhar continuamente a publicação de atos,
editais, notícias e comunicações referentes ao presente Processo Seletivo, assim como manter-se
informado dos locais, datas e horários de realização das etapas e eventos estabelecidos, devendo,
para tanto, consultar frequentemente a página da Capitania dos Portos do Espírito Santo na Internet:
www.cpes.mar.mil.br, acessando link em destaque “Ensino Profissional Marítimo”;

11.2 -  O candidato  deverá comparecer a  todas  as  etapas  e eventos  do Processo Seletivo com a
antecedência necessária, observando os horários estabelecidos, sempre portando o comprovante de
inscrição e documento oficial de identificação válido com foto, sob pena de ser eliminado; 
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11.3 - O candidato não poderá adentrar a Capitania dos Portos trajando bermuda, chinelo, boné ou
camiseta sem mangas e contendo qualquer propaganda de cunho político ou ideológico durante
qualquer etapa do processo seletivo ou durante a realização dos módulos do curso; 

11.4 - A irregularidade de documentos, verificadas a qualquer tempo, importará insubsistência de
inscrição,  nulidade da eventual  seleção ou certificação,  com perda dos direitos decorrentes,  sem
prejuízo das sanções legais aplicáveis;

11.5 - Caso venham a serem prestadas informações falsas, o autor do fato estará sujeito as sanções
penais cabíveis;

11.6 -  A  CPES  informa  que  a  MB  não  possui  nenhum  vínculo  com  qualquer  curso  ou  escola
preparatória, nem mesmo elabora ou se responsabiliza pelo conteúdo de eventual material didático
porventura elaborado pelos mesmos;

11.7 -  A  CPES  não  se  responsabilizará  por  informações  relacionadas  ao  Processo  Seletivo  que,
porventura sejam veiculadas por outros meios de comunicação que não seja a página oficial da CPES
na Internet (www.cpes.mar.mil.br);

11.8 - Sob nenhuma hipótese serão transmitidas informações sobre classificação por telefone; e

11.9 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Capitão dos Portos do Espírito Santo.

Vitória, ES, em 21 de março de 2023.

TULIO CESAR FERRINE FLORES
Capitão de Corveta (AA)

Chefe do Departamento de Ensino Profissional Marítimo

ASSINADO DIGITALMENTE 
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ANEXO I
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA
CONTRAMESTRE BÁSICO APAQ-CTR– TURMA 01/2023

CALENDÁRIO DE EVENTOS

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL

Divulgação  das  Normas  do  Processo
Seletivo para o curso APAQ-CTR

21/03/2023
A partir das

14 h
Página da CPES na

internet

Inscrição  de  TODOS  os  candidatos
(indicados por empresa e avulsos)

22 março a 14 de
abril de 2023(dias

úteis)

08h15 às
11h / 12h às

14h
CPES

Entrega  das  cartas  de  indicação  das
Empresas à CPES e 

22 março a 14 de
abril de 2023(dias

úteis)

08h15 às
11h / 12h às

14h
CPES

Divulgação de classificados APAQ-CTR 18/04/2023
A partir
das 14 h

Página da CPES na
internet

Matrícula – APAQ-CTR 20/04/2023
08h15 às

11h
CPES

Início do curso APAQ-CTR Módulo I 24/04/2023 08h15 CPES

Fim do curso APAQ-CTR Módulo I 19/05/2023 16h00 CPES

Início do curso APAQ-CTR Módulo II 27/07/2023 08h15 CPES

Fim do curso APAQ-CTR Módulo II 22/08/2023 16h00 CPES

Início do curso APAQ-CTR Módulo III 25/10/2023 08h15 CPES

Fim do curso APAQ-CTR Módulo III 08/11/2023 16h00 CPES

Observação: Sob nenhuma hipótese serão transmitidas informações sobre classificação, empresas ou
candidatos por telefone. 
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ANEXO II
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA
CONTRAMESTRE BÁSICO APAQ-CTR– TURMA 01/2023

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nº de Inscrição: 

Nome: ___________________________________________________________________________

Filiação: (Pai) ______________________________________________________________________

 (Mãe) _____________________________________________________________________

Data de Nascimento: _____/_____/_____ Naturalidade: ___________________________________

RG: ___________________ Órgão emissor: _____________ CPF: ___________________________

Endereço: _____________________________________________________ nº: ________________

Bairro: ______________________________________ Cidade: ______________________________

CEP: ______________________ Telefones: _____________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________

Vitória, ES, ____/____/2023.

__________________________________________
Assinatura do candidato 

FORMA DE INGRESSO (assinalar apenas uma opção): EMPRESA AVULSO 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO

APAQ-CTR– TURMA 01/2023

Nome: _____________________________________________

RG: _______________________ CPF: _____________________

Forma de ingresso: Empresa       Avulso

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO

Número de inscrição:

Data: _____/_____/2020.

Obs.: Este comprovante deverá ser apresentado, juntamente com o documento de identificação,
em todas as etapas do Processo Seletivo.
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ANEXO III
                  (MODELO)

MAPA CÔMPUTO DE TEMPO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE
               (Record of Embarkment and Disembarkment Dates)

       ______________________
              VISTO
   NOME/FUNÇÃO
(VISA/Nameandfunction)

LOCAL:________________________________________________________________________________
_______DATA:   _______/_________/_______              

(City/Country Date) 
EMPRESA/
NAVIO:________________________________________________________________________________
_____________________________
(ShipCompany/VesselName)

NOME DO 
AQUAVIÁRIO:___________________________________________________________________________
_____________________________
(Seafarer’sName)

Eu [Nome], [Nacionalidade], natural de [Cidade/Estado], [Estado Civil], [CPF], na qualidade de [Função] da
Empresa [Razão Social], estabelecida na [Rua], [Nº] [complemento], [CEP], [Cidade/UF], inscrita no CNPJ
sob o nº ................................,  DECLARO, sob as penas da lei, que o Aquaviário  [Posto e Nome], nº de
inscrição................................, realizou os seguintes embarques abaixo discriminados:

EMBARCAÇÃO
(Vessel)

DATA EMBARQUE
PORTO

(Embarque Date/Port)

DATA DE DESEMBARQUE
PORTO

(Disembarkment Date/Port)

FUNÇÃO
(Function)

____________________________________________________________________________
ASSINATURA

NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA OU COMANDANTE DO NAVIO
(Signature)

(Shipping Company Representative or Ship Master Full Name)
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ANEXO IV

(MODELO)
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Sr.  Capitão  dos  Portos  do  Espírito  Santo  ________________________________________________

Eu,____________________________________________________________________________________

CPF:_______________________,nacionalidade:____________________;naturalidade________________

Telefone  (DDD  e  n°)  celular:  ____________________________________________________________

e-mail:  ________________________________________________________________________________

Na falta de documentos para a comprovação de residência, 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 residente e domiciliado no

endereço______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção penal

prevista no Art.299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

“Art.299 – Omitir, em documento público ou particular,  declaração que nele deveria constar, ou nele

inserir ou fazer inserir Declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar

direito,  criar  obrigação  ou  alterar  a  verdade  sobre  o  fato  juridicamente  relevante.

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3

(três) anos, se o documento é particular”.

(Cidade), ______/________ /2023

_________________________________________________

Assinatura do Requerente

Documentos necessários:

- Original e cópia do documento de identidade do requerente.
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	6.10 - Os documentos enviados pelos Correios, ou ainda, envio da documentação por meio de uma Capitania, Delegacia ou Agência mais próxima, devem ser autenticados e enviados em envelope único para o seguinte endereço: CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO – GAP (Grupo de Atendimento ao Público) - Rua Belmiro Rodrigues da Silva nº 145 - Enseada do Suá - Vitória - ES CEP: 29050-435;
	2) Caso falte algum dos documentos exigidos acima ou a falta de sua autentificação, a inscrição do candidato não será aceita.

