MARINHA DO BRASIL
Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul
Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário
Seção de Habilitação de Amadores
Calendário de Programação de Exame Amadores: Mestre Amador/Arrais Amador/ Motonauta
2° Trimestre de 2021

ABRIL
DATA PROGRAMADA / INÍCIO DA PROVA ELETRÔNICA

LOCAL :

QUARTA-FEIRA – dias : 14 e 28/04/2021
Manhã - 09:00 horas

Tarde: 14:00 horas

QUINTA-FEIRA – dias – 01, 08, 15, 22 e 29/04/2021
Manhã - 09:00 horas

Tarde: 14:00 horas

MAIO
DATA PROGRAMADA / INÍCIO DA PROVA ELETRÔNICA

Capitania dos Portos do Rio
Grande do Sul
Av. Almirante Cerqueira e
Souza, 198
Vila Militar – Rio Grande - RS
LOCAL :

QUARTA-FEIRA – dias : 05, 12, 19 e 26/05/2021
Manhã - 09:00 horas

Tarde: 14:00 horas

QUINTA-FEIRA – dias – 06, 13, 20 e 27/05/2021
Manhã - 09:00 horas

Tarde: 14:00 horas

JUNHO
DATA PROGRAMADA / INÍCIO DA PROVA ELETRÔNICA

Capitania dos Portos do Rio
Grande do Sul
Av. Almirante Cerqueira e
Souza, 198
Vila Militar – Rio Grande - RS
LOCAL:

QUARTA-FEIRA – dias: 02, 09, 16, 23, e 30/06/2021
Manhã - 09:00 horas

Tarde: 14:00 horas

QUINTA- FEIRA – dias: 03, 10, 17 e 24/06/2021
Manhã - 09:00 horas

Tarde: 14:00 horas

Capitania dos Portos do Rio
Grande do Sul
Av. Almirante Cerqueira e
Souza, 198
Vila Militar – Rio Grande - RS

ETAPAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PARA RECEBIMENTO DA CHA
(Carteiras de Habilitação de Amadores)
1) O processo com a documentação dá entrada na CPRS;
2) A entrada do processo/documentação por si só, não garante a realização da prova;
somente após análise pelo Setor Técnico, o usuário receberá uma mensagem do SISAP
(Sistema de Atendimento ao Público) em seu celular “AGUARDANDO PROVA”, avisando
que o processo foi analisado, e “SOMENTE após essa mensagem”, o usuário/escola náutica,
deve entrar em contato com a Capitania pelo telefone do setor de atendimento ao público
(GAP), Tel: (053) 3233-6186 ou Pelos E-mails: Claudio.Simoes@marinha.mil.br ou
reginaldo.brandao@marinha.mil.br, para solicitar o dia disponível para realização da prova;
3) O usuário também poderá receber em seu celular, uma mensagem de EXIGÊNCIA, ou
seja, alguma pendência de documentação; tendo o mesmo que retornar para Capitania, para
sanar tal exigência;
4) As Escolas de Treinamento Náutico, devidamente cadastradas e autorizadas, assim como
os usuários, “somente APÓS RECEBEREM” a Mensagem nos seus celulares, na situação de
‘AGUARDANDO PROVA”, e SOMENTE APÓS ESTA MENSAGEM, deverão solicitar
os AGENDAMENTO para a provas e com antecedência de 48h, através do Tel e E-malis
citados acima, para termos tempo hábil de fazer todo o processo de inscrição e preparação

da prova/sala e também de pessoal;
5) Caso chegue alguma solicitação, não respeitando o prazo acima citado, tal solicitação
será anulada/desconsidera, e o candidato deverá escolher uma outra data de sua escolha;
6) No caso de solicitação de marcação de prova por e-mail, esperar a “CONFIRMAÇÃO”
também por e-mail, para o que o usuário não seja prejudicado em seus deslocamentos, e não
causar algum transtorno administrativo ou de deslocamento desnecessário do usuário;
7) O envio do “e-mail por parte dos usuários, quanto ao agendamento da prova, por si
só, não garante o agendamento da prova”. Não havendo a confirmação por E-mail ou no
momento que o usuário entra em contato no Tel do GAP para agendar a prova, o mesmo
“não deve comparecer a Capitania para realizar a prova”, devendo entrar em contato com o
próprio GAP, a fim de tirar dúvidas quanto ao agendamento;
8) Exige-se que respeite o prazo de 48 horas, do agendamento da prova, para não haver
dificuldade/dúvidas de confirmações de agendamentos da realização da prova;
9) Os procedimentos para AGENDAMENTOS DE MARCAÇÃO DE PROVAS dos
candidatos, de Habilitação para Amadores, de acordo com a NORMAM03/DPC, Cap. 05,
item 0504, deverão ser feitos nesta Capitania, somente no setor de Atendimento ao Público
(GAP), e nos horários de atendimentos: segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, de
08:30 h às 11:00 h e as terças-feiras à tarde, de 13:30h às 16:00h, respeitando sempre o
prazo de antecedência de 48 horas do dia intencionado da prova;
10) As provas eletrônicas ocorrerão as quartas-feiras e quintas-feiras com até 08 candidatos
por turno. Houve uma diminuição do número de candidatos por turno devido a
COVID-19;
11) Reintera-se, prezando pela qualidade dos serviços, que os candidatos e Escolas Náuticas
credenciadas respeitem as solicitações dos agendamentos de provas até 48 horas ANTES da
data programada do exame; e
12) Para realização dos exames, os candidatos deverão chegar no local 30 min antes do
início, de acordo com o horário acima discriminado (horário de Brasília) e deverão portar
documento oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta; e Maiores informações pelo
telefone telefone do setor de atendimento ao público (GAP), Tel: (053) 3233-6186.
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