ANEXO I
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO
PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS – MOÇO DE CONVÉS
(CFAQ-MOC)
CALENDÁRIO DE EVENTOS
EVENTO
DATA
ATIVIDADES
14/06/2021 a
01
Inscrição no horário de 08h30 às 11h e 13h15 às 16h30.
25/06/2021
02

03

05/07/2021

Divulgação no site da CPMA (www.marinha.mil.br/cpma) do endereço
do local onde será realizada a Prova Escrita.

Prova Escrita das 9h às 12h (horário de Brasília).
No dia da prova O candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição e
documento oﬁcial de iden ﬁcação original com fotograﬁa, PRANCHETA e
caneta esferográﬁca azul ou preta.
Serão considerados válidos como documento de iden ﬁcação: os documentos
originais de iden dade, com assinatura e fotograﬁa recente, emi dos por
qualquer Órgão oﬁcial de iden ﬁcação do Território Nacional, tais como:
carteiras expedidas pela Marinha, Exército e Aeronáu ca; pelas Secretarias de
10/07/2021 Segurança Pública, Ins tutos de Iden ﬁcação e Corpos de Bombeiros
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos ﬁscalizadores de exercício
proﬁssional (Ordens, Conselhos etc); passaporte válido; cer ﬁcado de
reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais
expedidas por órgão público que, por lei federal, valem como iden dade;
carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (com foto).
ATENÇÃO! O ACESSO AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME SERÁ ABERTO ÀS 7h00
E FECHADO ÀS 8h30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). O LIMITE DE ACESSO DOS
CANDIDATOS AOS RECINTOS DE PROVAS (Sala de aula) SERÁ ATÉ ÀS 8h40.
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11/07/2021 Divulgação do Gabarito no site da CPMA (www.marinha.mil.br/cpma).
Período de interposição de recursos referentes:
a) às questões da prova escrita; e
b) erros ou omissões nos gabaritos da prova escrita.
12 e
Obs.: O(a) candidato(a) deve preencher e assinar o Requerimento
13/07/2021
previsto no Anexo III do Edital, e entregar, até 16h30 do dia
13/07/2021, ao Departamento do Ensino Proﬁssional Marí mo da
CPMA.
Divulgação, no site da CPMA (www.marinha.mil.br/cpma), do
19/07/2021 resultado da Prova Escrita e divulgação do local onde será realizado o
Teste de Suﬁciência Física (TSF).

Entrega e veriﬁcação dos documentos previstos no subitem 4.1.1
do edital, pelos 30 candidatos aprovados na Prova Escrita.
Teste de Suﬁciência Física (TSF) para os candidatos classiﬁcados
22/07/2021,
(trazer traje de banho: sunga para os homens e maiô para as
às 08h30
mulheres – uso obrigatório).
Divulgação do Resultado Final, no site da CPMA
28/07/2021
(www.marinha.mil.br/cpma).
02/08/2021 Início do curso.
21/07/2021

