
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

DIVISÃO DE ENSINO

Estão abertas até o dia 24 de fevereiro, as inscrições para o Curso Expedito de

Compensação de Agulha Magnética – Turma 01/2022. Serão disponibilizadas 10 vagas

e  os  interessados  deverão  enviar  suas  solicitações  para  o  e-mail:

cprs.secom@marinha.mil.br.

Deverá ser inserido no corpo do e-mail NOME COMPLETO, TELEFONE e E-MAIL

do candidato para possível contato e anexados, cópias do documento de identidade,

comprovante de conclusão do ensino médio (antigo 2º grau) e comprovante que o

candidato  atende  os  seguintes  requisitos  constantes  do  item  1709  da

NORMAM-01/DPC:

a) Ser Oficial de Náutica, Mestre de Cabotagem ou  Contramestre da Marinha

Mercante, inclusive aposentados; e

b) Ser Oficial ou a Praça da Reserva Remunerada ou Reformados da Marinha do

Brasil.

O curso seguirá as seguintes instruções gerais:

1) O curso seguirá as seguintes instruções gerais:

1.1) Período de realização: 14 março a 08 abril de 2022;

1.2) Local  de realização:  Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) – Rua  

Barão de Jaceguay s/n, Ponta da Armação - Niterói/RJ - Tel.: (21) 2189-3507;

1.3) Apresentação dos candidatos selecionados: 14 de março, às 07h30;

1.4) Documentos de porte obrigatório: identidade e comprovante de conclusão 

do Ensino Médio (antigo 2º grau);

1.5) Traje:  esporte,  sendo  vedado  o  uso  de  bermuda,  sandálias,  boné  e

camiseta sem manga;

1.6) Despesas:  todas  as  despesas  relativas  ao  transporte,  alimentação  e  

hospedagem,  ocorridas  durante  todas  as  fases  do  curso  serão  de

responsabilidade do  aluno,  não  cabendo  à  Administração  Naval  qualquer  ônus

decorrente de possíveis reprovações ou desistências;

1.7) É vedada a iparticipação de militares da ativa, tendo em vista a aplicação

do curso estar ligada à atividade extra-MB; e

1.8) Não há previsão de indenização dos custos do curso pelos alunos.

mailto:cprs.secom@marinha.mil.br


2) Será observado o critério de ordem cronológica de solicitação de inscrição para o

preenchimento do número de vagas disponibilizadas.

Maiores informações podem ser obtidas por meio dos telefones do Grupo de

Atendimento  ao  Público  (GAP):  (53)  3233-6186  ou  Whastapp  (53)  99202-4075,  de

segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h e terça-feira das 13h15min às 15h30min.

                                      Rio Grande, 18 de fevereiro de 2022.


