
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAÉ - CPM

DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

EDITAL  - CFAQ-MAC/MAM 1/2021

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO AO PROCESSO SELETIVO - PS - DO CURSO DE FORMAÇÃO
DE  AQUAVIÁRIOS  –  MARINHEIRO  AUXILIAR  DE  CONVÉS  E  MARINHEIRO  AUXILIAR  DE
MÁQUINAS (CFAQ-MAC/MAM 1/2021).

A Diretoria de Portos e Costas (DPC) promoverá nesta localidade, por meio da Divisão de
Ensino Profissional  Marítimo (EPM) da Capitania dos Portos  de Macaé (CPM),  considerada,
dentro da estrutura básica do EPM como Órgão de Execução (OE), o CURSO DE FORMAÇÃO DE
AQUAVIÁRIOS - MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVÉS E MARINHEIRO AUXILIAR DE MÁQUINAS
(CFAQ-MAC/MAM – Turma 1/2021), destinado ao ingresso na Marinha Mercante, no 1º Grupo
de Marítimos, na categoria de Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC) e Marinheiro Auxiliar de
Máquinas (MAM), para atuar no nível de habilitação 1.
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1. CONDIÇÕES GERAIS:
1.1  Poderão  inscrever-se  os  candidatos  que  preencherem  os  requisitos  abaixo
discriminados:

a)  ser  brasileiro  (ambos  os  sexos)  nato  ou  naturalizado,  com  idade  mínima  de  18
(dezoito) anos no ato da matrícula
b) apresentar escolaridade mínima do 6º ano do Ensino Fundamental;
c) estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
d) não ter sido licenciado ou excluído, a bem da disciplina, do serviço ativo nas Forças
Armadas ou Forças Auxiliares;
e) não ser militar reformado por invalidez definitiva ou civil aposentado por invalidez
permanente;
f) não ter sido condenado em processo criminal transitado em julgado;
g) não ter sido reprovado em Curso de Formação de Aquaviários (CFAQ), há menos de
dois anos a contar da data de matrícula no Curso oferecido pelo presente Edital;
h) possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
i) possuir documento oficial de identificação válido e com fotografia;
j) efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 8,00 (oito reais); e
h) cumprir as instruções estabelecidas neste Edital.

1.2 Para realização da inscrição será necessário o comparecimento do candidato ao Grupo
de Atendimento ao Público desta Capitania, que funciona de segunda a quinta-feira de 09h às
12:00h ou por meio de Correio ou, ainda, envio da documentação por meio de uma Capitania,
Delegacia ou Agência mais próxima.  Os  documentos devem ser entregues ou enviados em
envelope único endereçados à Capitania dos Portos de Macaé,  Rua Denach de Lima, s/nº –
Imbetiba CEP 27913-530 - Macaé/RJ

1 - 6



2. INSCRIÇÃO:
2.1 No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade (original e cópia);
b)  CPF  (original  e  cópia),  caso  o  número  do  documento  não  conste  na  Cédula  de

Identidade;
c) Título de eleitor;
d)  Certificado  que  o  candidato  do  sexo  masculino  está  em  dia  com  as  obrigações

militares           (Lei do Serviço Militar);
e) Comprovante de residência atualizado (original e cópia);
f) Comprovante de Escolaridade do 6º Ano do Ensino Fundamental; e
g) Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição de R$ 8,00 (oito reais). A guia de

pagamento deverá ser retirada no site www.dpc.mar.mil.br , conforme a seguir:
1º. na opção “serviços”, abaixo de aquaviário, escolher a opção “Emissão de Guias de

Recolhimento GRU”;
2º concordar com a condição exigida;
3º. preencher seu nome e CPF nos campos disponíveis;
4º.  no  campo  “Organização  Militar  (Local)”  selecionar  o  Órgão  de  Execução(OE)

pretendido;
5º. em “Serviços Educacionais (EPM)”, selecionar a opção “Inscrição em cursos do EPM”;

e 
6º. por fim, clicar em “Emitir GRU para serviços educacionais (EPM)”.
h) Em nenhuma hipótese, haverá devolução da importância paga referente à inscrição.

OBS: Os boletos da GRU deverão ser pagos em qualquer agência bancária ou em casa
lotérica.
2.2  No  caso  de  declaração  de  informações  inverídicas,  além  da  exclusão  do  certame,

poderão ainda,  ser  aplicadas  as  sanções  devidas  à  falsidade  de  declaração,  conforme
estabelecido no parágrafo único do art. 68 do Decreto-Lei nº 3688/41 - Lei das Contravenções
Penais.

2.3  A  inscrição  no  Processo  Seletivo  implicará  na  aceitação  irrestrita  das  condições
estabelecidas nestas instruções, permitindo que a Marinha do Brasil proceda às investigações
necessárias  à  comprovação  do  atendimento  dos  requisitos  previstos  como  inerentes  ao
referido Processo Seletivo, não cabendo ao candidato o direito de recurso para obter qualquer
compensação pela sua eliminação, pela anulação da sua inscrição ou pelo não aproveitamento
por falta de vagas.

2.4  Os  candidatos  que  realizaram  o  pagamento  da  taxa  de  inscrição  através  de
agendamento bancário,  cuja  compensação  não  ocorra  dentro  do  prazo  previsto  para  o
encerramento das inscrições, as mesmas não serão aceitas.

2.5  Em caso de desistência da realização do Processo Seletivo ou o não comparecimento
para a realização da prova escrita, o valor da taxa de inscrição não será restituído.

3. VAGAS:
O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 15 vagas.

4. PROCESSO SELETIVO E SUAS ETAPAS:
4.1 O Processo Seletivo será realizado em duas etapas distintas, como descrito abaixo:

1ª etapa - os candidatos inscritos serão submetidos a uma prova escrita eliminatória,
em nível  do  6º  ano  do  Ensino  Fundamental,  sobre  conhecimentos  de  Português  e  de
Matemática. O conteúdo programático encontra-se anexo a estas instruções.

a)  Será  considerado  aprovado  o  candidato  que  obtiver  nota  igual  ou  superior  a  50
pontos no exame de conhecimentos da prova escrita de Português e Matemática.

b) A prova conterá 20 (vinte) questões objetivas do tipo múltipla escolha versando sobre
o  contido  no  conteúdo  programático,  sendo  05  (cinco)  pontos  o  valor  de  cada  questão,
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totalizando 100 (cem) pontos possíveis na prova. O candidato que obtiver nota inferior a 50
(cinquenta) pontos na prova será considerado reprovado do Processo Seletivo.

c)  Não  haverá,  em  nenhuma hipótese,  segunda  chamada  para  prova  do  exame  de
conhecimentos,  bem como  aplicação  da  mesma  fora  do  horário,  data  e  locais  pré-
determinados.

d) Os candidatos deverão estar no local de realização da prova escrita com antecedência
necessária, observando que o portão de acesso ao local será aberto às 07:30 horas e fechado
às 08:30 horas.

e) O candidato não poderá levar a prova após a sua realização. Será disponibilizado um
modelo para que o candidato preencha o seu gabarito, possibilitando posterior conferência.

f) Os 3 (três) últimos candidatos remanescentes deverão,  obrigatoriamente,  deixar o
recinto de realização de provas ao mesmo tempo, após registrar suas assinaturas em Ata.

g)  Serão considerados classificados os 30 (trinta) candidatos que obtiverem as maiores
notas, em ordem decrescente de pontuação na prova escrita, estando assim, em condições de
participar da segunda etapa; sendo os 15 (quinze) primeiros considerados titulares e os 15
(quinze) últimos considerados reservas.

e) Este exame de seleção não tem caráter de concurso público para ingresso na Marinha
Mercante ou na Marinha do Brasil, e visa, apenas, definir a classificação do candidato, à luz do
número de vagas estabelecidas.

2ª etapa –  Os 30 (trinta) candidatos classificados na 1ª etapa serão submetidos a um
Teste de Suficiência Física, composto de:

a) Prova de natação, na distância de 25 metros, sem limite de tempo.
b) Prova de permanência (flutuação),  sem qualquer auxílio, com duração de 10 (dez)

minutos. O candidato deverá utilizar apenas os recursos inerentes ao seu próprio corpo, não
sendo permitido nenhum apoio no fundo, na borda lateral e/ou raiamento da piscina; e

c)  Para  serem submetidos ao  Teste  de Suficiência  Física,  os  candidatos  classificados
deverão obrigatoriamente apresentar:

- atestado médico original que apresente literalmente no texto que o candidato possui
bom  estado  de  higidez  mental,  auditiva  e  visual,  e  bom  estado  de  saúde  física  para  ser
submetido  às  provas  de  natação.  A  não  apresentação  dos  atestados  médicos  conforme
estabelecido, implica na eliminação do candidato do Processo Seletivo.

4.2 As duas provas do Teste de Suficiência Física (natação e flutuação) serão realizadas no
mesmo dia, sendo permitidas a cada candidato duas tentativas em cada uma das provas, com
intervalo máximo de 30 (trinta) minutos.

4.3 Ficam desclassificados do Processo Seletivo os candidatos que não obtiverem aprovação
no Teste de Suficiência Física, ou que não comparecerem para a realização do mesmo, no dia e
horário marcados.

4.4  -  O  acesso  aos  locais  de  aplicação  da  Prova  Escrita  e  ao  Teste  de  Suficiência  será
permitido somente aos candidatos aptos para sua realização, não sendo autorizada a entrada
de acompanhantes.

4.5 - Não haverá local nem qualquer tipo de apoio destinado a acompanhante de candidato.
4.6 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS (COVID-19).
4.4.1-  Na  possibilidade  de  que  restrições  relacionadas  à  pandemia  do  COVID-19,

estabelecidas  pelo  Poder  Público,  impeçam  a  realização  de  qualquer  uma  das  etapas  do
Processo Seletivo (PS) na cidade de Macaé, o Processo Seletivo poderá ser reagendado em data
e período a ser estabelecido a critério da Administração Naval, quando da permissão de sua
realização. 

4.4.2 -  Por ocasião do cumprimento das  etapas  previstas  no Calendário de Eventos que
envolvam  reunião  física  de  candidatos,  esta  Capitania  adotará  todas  as  medidas  julgadas
necessárias para protegê-los e os demais participantes deste PS, a fim de contribuir para evitar
a propagação do COVID-19, o que incluirá medição de temperatura corporal, o uso obrigatório
de máscara de proteção durante as etapas do PS, separação dos candidatos que demonstrem
alguma condição indicadora de caso suspeito e a adoção de medidas para evitar aglomerações.

4.4.3 - Os candidatos que se negarem a cumprir as medidas de proteção contra o COVID-19,
descritas no subitem 4.4.2, mesmo que imunizados, serão eliminados do CP. 
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5. MATRÍCULA:
5.1 As vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados, selecionados e classificados na

ordem decrescente da média de classificação dos pontos obtidos nas duas etapas do exame de
seleção;

5.2  Em caso de empate, a vaga será preenchida pelo candidato de maior idade;
5.3 O candidato deverá provar que está em dia com as obrigações militares apresentando o

Certificado de Alistamento Militar e o Título de Eleitor (provar estar em dia com as obrigações
eleitorais);

5.4 Comprovante de escolaridade (Certificado de conclusão a partir do 6º ano do Ensino
Fundamental, Histórico ou declaração escolar atualizada);

5.5  Duas fotografias recentes, tamanho 3x4, de frente, sem chapéu/boné; e
5.6  Após a entrega dos documentos, os candidatos classificados deverão assinar a lista de

comparecimento, comprovando a entrega da documentação.
5.7  O candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas previstas, ainda que por

motivo de força maior ou caso fortuito, será considerado como “desistente”. Esta condição o
eliminará do Processo Seletivo.

5.8 Durante as etapas e até a data da matrícula, inclusive, o candidato selecionado que for
eliminado do Processo Seletivo por não apresentação, desistência ou qualquer outro motivo
será substituído por candidato reserva convocado.

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
A divulgação dos resultados dos aprovados será feita por meio de uma relação afixada em
quadro  de  avisos  no  Grupo  de  Atendimento  ao  Público  -  GAP  e  no  site  da  CPM,
www.marinha.mil.br/  cpm  

7. FACILIDADES OFERECIDAS AO ALUNO:
a) Material de ensino, por empréstimo; e
b) Complemento alimentar do Ensino Profissional Marítimo.

8. OBRIGAÇÕES DO ALUNO:
8.1 Comparecer às aulas, bem como a qualquer outra atividade da grade curricular.
8.2 Frequentar às aulas com vestuário adequado ao local, não sendo permitido o uso de:

a) Boné, bermuda, camiseta regata, chinelo de dedo para homens e mulheres; e
b) Minissaia e blusa de alça para as mulheres.

8.3 Será eliminado o aluno que descumprir as normas estabelecidas.

9. PERÍODO E HORÁRIO DAS AULAS:
9.1 O curso terá duração de 03 (três semanas) de aulas teóricas e práticas. Será ministrada

de segunda a sexta-feira de 8h às 17h. 
9.2  Os candidatos  convocados  deverão se  apresentar  nesta  Capitania,  no dia  e horário

estabelecidos na convocação, o candidato que deixar de fazê-lo será eliminado do Processo
Seletivo.

9.3 Por ocasião de apresentação, os candidatos receberão as instruções finais referentes à
realização do curso, inclusive da matrícula.

 10. CERTIFICAÇÃO:
Sendo aprovado no curso, o aluno receberá:
a) 01 (um) Certificado de Proficiência (DPC-1034), atestando estar devidamente qualificado com

as  competências  definidas  na  Convenção  Internacional  sobre  Padrões  de  Instrução,  Certificação  e
Serviço  de  Quarto  para  Marítimos  (STCW/78),  como  emendada,  para  compor  a  tripulação  de
embarcações com arqueação bruta menor que 300 e potência da máquina propulsora menor
que 250kw, empregadas na navegação interior e na navegação de apoio portuário, conforme
limites estabelecidos nas Normas e Procedimentos para as Capitanias (NPCP), inclusive, como
profissional, em embarcações de esporte e recreio, nas funções de MAC e MAM; e

b) 01 (uma) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) com os assentamentos pertinentes.
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CALENDÁRIO DE EVENTOS

EVENTO DATA ATIVIDADES
01 Até 11/10/2021 Período de Inscrição.

02 LOCAL DA PROVA Capitania dos Portos de Macaé.
 Prova Escrita das 09:00h às 12h00 (horário de Brasília).
O candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição
e documento oficial de identificação original com fotografia e
caneta esferográfica azul ou preta.

03 16/10/2021

Serão considerados válidos como documento de identificação:
os  documentos  originais  de  identidade,  com  assinatura  e
fotografia  recente,  emitidos  por  qualquer  Órgão  oficial  de
identificação  do  Território  Nacional,  tais  como:  carteiras
expedidas  pela  Marinha,  Exército  e  Aeronáutica;  pelas
Secretarias de Segurança Pública,  Institutos de Identificação e
Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores  de exercício  profissional  (Ordens,  Conselhos etc);
passaporte  válido;  certificado  de  reservista;  carteiras
funcionais  do  Ministério  Público;  carteiras  funcionais
expedidas por  órgão público que, por lei federal, valem como
identidade;  carteira  de  trabalho  e  carteira  nacional  de
habilitação (com foto).
ATENÇÃO! O ACESSO AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME
SERÁ ABERTO ÀS 7h30 E FECHADO ÀS 8h30 (HORÁRIO DE
BRASÍLIA).  O  LIMITE  DE  ACESSO  DOS  CANDIDATOS  AOS
RECINTOS DE PROVAS SERÁ ATÉ AS 8h40.

04 20/10/2021 Divulgação do Gabarito e Resultado da Prova Escrita.
05 27/10/2021 Teste  de  suficiência  física  para  os  candidatos  classificados

assinando a lista de comparecimento (obrigatório o uso de
traje  de  banho  –  sunga  para  os  homens  e  maiô  para  as
mulheres).

06 29/10/2021 Divulgação  do  resultado  final  e  convocação  para
apresentação  dos  candidatos  selecionados  munidos  dos
documentos necessários para efetivação da matrícula.

   07 08/11/2021 Previsão de Início do curso.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O EXAME DE SELEÇÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO
DE AQUAVIÁRIOS – MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVÉS E MARINHEIRO AUXILIAR DE
MÁQUINAS (CFAQ-I C/M)

MATEMÁTICA

1. NÚMEROS E OPERAÇÕES
· Operações fundamentais no Conjunto dos Números Naturais
· Potenciação, raiz quadrada e expressões numéricas
· Média aritmética
· Múltiplos e divisores
· Divisibilidade e seus critérios
· Números Primos
· Cálculo de MDC e MMC
· Forma fracionária dos números racionais e suas operações
· Relação entre as representações fracionária, decimal e percentual
2. ESPAÇO E FORMA
· Ponto, reta e plano
· Ângulos: Definição e construção
· Regiões planas
· Polígonos
· Triângulos e quadriláteros
· Perímetro de um polígono
· Áreas das figuras planas
· Sólidos geométricos
· Volume do paralelepípedo retângulo
3.GRANDEZAS E MEDIDA·

  . Medida de tempo
 . Medida de ângulo
 . Unidades de medida de comprimento
 . Unidades de medida de superfície
 . Unidades de medida de volume
 . Unidades de medida de capacidade
 . Relação entre volume e capacidade

PORTUGUÊS

1. GRAMÁTICA APLICADA AO TEXTO:
· Substantivos (classificação, formação, flexão e emprego; concordância nominal);
· Adjetivos (flexões, emprego e concordância);
· Verbos (conjugação, sintaxe dos modos e tempos; emprego dos tempos do indicativo,

subjuntivo e imperativo; concordância verbal);
· Pronomes  (pessoais,  possessivos,  demonstrativos,  relativos,  interrogativos  e

indefinidos);
· Advérbios (locuções adverbiais);
· Artigos;
· Preposições;
· Conjunções (coordenativas e subordinativas e seu emprego); e
· Interjeições.
2. PONTUAÇÃO: Emprego dos sinais de pontuação.
3. NORMAS DE ORTOGRAFIA:
· Representação (palavras com diferentes dificuldades na escrita); e
· Acentuação gráfica (oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas).
4.  RELAÇÕES DE CONCORDÂNCIA: Concordância Nominal e Concordância Verbal.
5.  TERMOS ESSENCIAIS DA ORAÇÃO: Sujeito e Predicado.
6.  TERMOS INTEGRANTES DA ORAÇÃO: Complemento verbal e Complemento nominal.
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