
MARINHA DO BRASIL 

CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE
AQUAVIÁRIOS – CFAQ-MAC/MAM – 1 e 2/2022

DIVULGAÇÃO DO ENDEREÇO DO LOCAL DE

REALIZAÇÃO DA PROVA (EXAME DE CONHECIMENTOS)

CIDADE ENDEREÇO

JOÃO PESSOA/PB Escola SESC SENAC Dom Ulrico
Avenida: João Machado,1214 – Jaguaribe
João Pessoa-PB 
CEP- 58015-085

a) A Prova Escrita (Exame de conhecimentos) será realizada no dia 12 de agosto de
2022 (Sexta-feira), tendo 3 (três) horas de duração, com início às 09h e término às 12h.

b) ATENÇÃO:  O candidato deverá estar no local  de realização da Prova,  com
antecedência  necessária,  observando  que  os  portões  de  acesso  aos  locais  de
realização  da  prova  serão  abertos  às  07h30  e  fechados  às  08h30,  pontualmente
(horário de Brasília).

Após o fechamento dos portões, o limite para se apresentar na Sala ou Setor para
identificação será até às 08h50. Os candidatos que chegarem ao local de realização da
prova  após  o  fechamento  dos  portões  serão  considerados  eliminados.  É  de  inteira
responsabilidade do candidato atentar para o correto local de prova. Ressalta-se que não
será permitida a realização da prova a qualquer candidato que estiver em local diferente
do endereço acima descrito.

c) O  candidato  deverá  portar  o  comprovante  de  inscrição,  um  DOCUMENTO
OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO, ORIGINAL, COM FOTOGRAFIA NA QUAL
POSSA  SER  RECONHECIDO,  caneta  esferográfica  azul  ou  preta  em  material
transparente.



OBS: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA
DE IDENTIDADE OU CÓPIA DE DOCUMENTO, MESMO QUE AUTENTICADA.

d)     Não será  permitido,  durante a  realização da prova o porte e/ou o uso de livros,
manuais impressos, anotações ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas
calculadoras,  agendas eletrônicas ou similares,  telefones celulares,  smartphones,  tablets,
ipods,  gravadores,  pen  drives,  mp3  ou  similar,  relógios  não  analógicos,  alarmes  de
qualquer espécie, ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos
e mensagens, bem como mochilas ou volumes similares. É vedado também o uso de óculos
escuros, de fones, de protetores auriculares ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais
como chapéu, boné ou gorro.

OBS: NÃO ESTÁ AUTORIZADA  A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL EXTRA PARA 
A REALIZAÇÃO DA PROVA.

e)     Não  será  autorizada  a  entrada  de  candidatos  em  trajes  de  banho  nos  locais  de
realização de prova, bem como a entrada de acompanhantes.

f)        Observar o fiel cumprimento do item 16 do Edital:

16.2 - Não será permitido o uso de chinelos, “short”, bermuda, camiseta sem manga ou
boné por ocasião do comparecimento para a realização do exame de conhecimentos; 

16.4 - Não será permitida a entrada, nos locais de realização do exame de conhecimentos,
de candidato portando arma(s) de qualquer espécie, ainda que se tratando de militar ou
civil em efetivo serviço ou com autorização de porte de arma; e

16.5 - Caso seja observado, durante a realização do exame de conhecimentos, candidato
portando  arma  de  qualquer  espécie,  será  solicitada  a  sua  retirada  do  recinto,  sendo
eliminado do Processo Seletivo.

(LOCAL: Escola SESC SENAC Dom Ulrico.  Avenida: João Machado,1214 – Jaguaribe
João Pessoa-PB. CEP- 58015-085)


