
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO

EDITAL DE 03 DE ABRIL DE 2019

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS 
(CFAQ-I C/M-2019)

MARINHEIRO-AUXILIAR DE CONVÉS (MAC) E MARINHEIRO-AUXILIAR DE MÁQUINAS (MAM)

             A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Processo Seletivo de Admissão ao
Curso de Formação Aquaviários (CFAQ-I C/M-2019) – Marinheiro-Auxiliar de Convés (MAC) e
Marinheiro-Auxiliar  de  Máquinas  (MAM),  de  03  de  ABRIL  de  2019,  conforme  abaixo
discriminado:

 
       Retificação nº 1 do Edital – PS-CFAQ-I C/M-2019: 

                 Onde se lê:
4 - DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
4.1 – Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro-Auxiliar de Convés (MAC) e Marinheiro-
Auxiliar de Máquinas (MAM):
         a) Cidade de Ipojuca (Porto de Galinhas) – 30 (trinta) vagas; e
         b) Cidade de Goiana (Ponta de Pedras) -  30 (trinta) vagas. 
        Será necessária a existência de no mínimo, 15 alunos para formar a turma e realizar o curso
em cada localidade acima citada. 

4.2 - As vagas citadas no item anterior, serão preenchidas pelo OE, com 30 vagas para cada
localidade  citada  no  subitem  4.1  para os  candidatos  aprovados  nos  exames  de  seleção,
classificados na ordem decrescente da média nas provas escritas de Português e Matemática. Em
caso de empate, o preenchimento das vagas será feito pelo candidato de maior idade.

     Leia-se:
4 - DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
4.1 – Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro-Auxiliar de Convés (MAC) e Marinheiro-
Auxiliar de Máquinas (MAM):
         a) Cidade de Ipojuca (Porto de Galinhas) – 60 (sessenta) vagas; e
         b) Cidade de Goiana (Ponta de Pedras) -  30 (trinta) vagas. 
        Será necessária a existência de no mínimo, 15 alunos para formar a turma e realizar o curso
em cada localidade acima citada. 

4.2 - As vagas citadas no item anterior, serão preenchidas pelo OE, com 60 vagas para a Cidade
de Ipojuca (Porto de Galinhas) e 30 vagas para a Cidade de Goiana (Ponta de Pedras), para  os
candidatos aprovados nos exames de seleção, classificados na ordem decrescente da média nas
provas escritas de Português e Matemática. Em caso de empate, o preenchimento das vagas será
feito pelo candidato de maior idade.

                REFERENTE AO ANEXO I – CALENDÁRIO DE EVENTOS (Pág-11):    

                Incluir:

15 Início do CFAQ-I C/M – Turma 3/2019 15/07/19
08:00h

às
17:00h

Colônia  de  Pescadores
de Porto de Galinhas
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