
Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul
Divisão do Ensino Profissional Marítimo
Rua Lauro Müller, 138 - Centro
CEP 89240.000 – São Francisco do Sul - SC

MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

EDITAL -  PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS PESCADOR 
PROFISSIONAL NÍVEL 1 (CFAQ-POP 1/MOP 1)

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

a)  A Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul torna público o Processo Seletivo (PS) de
Admissão ao Curso de Formação de Aquaviários - Pescador Profissional Nível 1 (CFAQ-POP 1/MOP 1), no
âmbito da jurisdição desta Delegacia,  que estarão abertas as inscrições no Processo Seletivo,  o qual será
regido pelo presente Edital.
b) O curso destina-se ao preparo de profissionais para ingresso na Marinha Mercante como Aquaviários do 3°
Grupo -  Pescadores,  Seção de Convés  e  de  Máquinas,  com inscrição  na categoria  Pescador  Profissional
(POP1) e/ou Motorista de Pesca (MOP 1), no nível de habilitação 1.

1.2 - O curso é inteiramente gratuito, sem ônus para os alunos.

2 – Período de inscrição

a) Período de inscrição de: 07/02/2022 até 03/03/2022, no horário de 8h às 16h.

b) Local de Inscrição –  

3 - Condições para inscrição:
a) Ser brasileiro(a) nato ou naturalizado(a);
b) ter no mínimo dezoito anos no ato da matrícula;
c) possuir escolaridade inferior ao 6° ano do Ensino Fundamental;
d) estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
e) possuir indicação de Empresa de Pesca ou de entidades representativas dos pescadores
(Empresa, Federação, Sindicatos ou Colônias).
Observação: Os candidatos entre 16 e 18 anos que possuam autorização do pai, tutor ou juiz
competente poderão inscrever-se como Aprendizes de Pesca (APP) ou Aprendizes de Motorista
(APM). 

5 - Exame de seleção:
Os candidatos serão submetidos ao teste de suficiência física, composto das seguintes provas:
a) natação, na distância de 25 metros, sem limite de tempo; e
b) permanência flutuando, sem qualquer auxílio, com duração de dez minutos.

Para realizar o teste de suficiência física, serão chamados os candidatos, conforme a ordem de prioridade
estabelecida pelas empresas, em número de duas vezes a quantidade de vagas aprovada.

Observações:
1) Para serem submetidos ao teste de suficiência física, os candidatos deverão apresentar atestado médico
considerando-os aptos para realizar as provas de natação e de permanência flutuando;
2) Após a realização do teste de suficiência física, será divulgado pelo OE relação de candidatos titulares e
reservas. Os candidatos titulares e os reservas (que desejarem concorrer às vagas em caso de desistência de
candidato titular) deverão apresentar, em data estabelecida pelo OE, atestado médico, assinado por um médico
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do trabalho, de acordo com os requisitos estabelecidos no Quadro II constante da Norma Reguladora No 30 -
Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia;
3) Ficam desclassificados do processo de seleção os candidatos que não obtiverem aprovação nos índices do
teste de suficiência física; e
4) Este exame de seleção não tem caráter de concurso público para ingresso na Marinha Mercante ou na
Marinha  do  Brasil  (MB) e  visa,  apenas,  definir  a  classificação  do candidato  à  luz  do  número  de  vagas
estabelecido.

4 - Documentos necessários para a inscrição:
a) Cópia da Carteira de Identidade (acompanhada da original);
b) Cópia do CPF;
c) Certidão de quitação eleitoral, disponível no site do TSE; 
d) Cópia do documento de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino);
e) Cópia de Comprovante de residência;
f)  Guia  da  “Taxa  de  Inscrição  de  Cursos  do  EPM”,  no  valor  de  R$8,00,  com autenticação  bancária  de
pagamento , disponível no site www.dpc.mar.mil.br ;
g)  Indicação de  Empresa  de  Pesca  ou de  entidades  representativas  dos  pescadores  (Empresa,  Federação,
Sindicatos ou Colônias); e
h) Ficha de inscrição preenchida.

7 – Número de vagas
3.1 - As vinte e cinco (25) vagas, serão distribuídas de acordo com os critérios estabelecidos no PREPOM –
Aquaviários/2022.
3.2 - As vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados no exame de seleção, em ordem de prioridade
estabelecida pelas empresas de pesca e entidades representativas dos Pescadores (Federação, Sindicatos ou
Colônias) ou, na ausência de prioridade estabelecida, por meio de sorteio dentre os inscritos aptos.
Os  APP/APM  preencherão  as  vagas,  somente,  se  as  mesmas  não  forem  preenchidas  pelos  candidatos
aprovados no exame de seleção.

8 – Teste de suficiência física
a) Local –  Piscina do Colégio Krapp  (A concentração para deslocamento até o local será em frente ao Espaço
Nereu, às 09:00 h) Endereço: Av. Dr. Nereu Ramos, 439 - Rocio Grande, São Francisco do Sul - SC, 89240-
000
b) Data – 11/03/2022
c) Horários - > Abertura dos portões para verificação de presença – 09:00 h
> Fechamento dos portões – 09:30 h
d)  O  candidato  deverá  estar  no  local  de  realização  do  Teste  de  Suficiência  Física,  com  antecedência
necessária. Os candidatos que chegarem no local de realização do Teste após o fechamento dos portões, serão
considerados eliminados;
e) Para realização do Teste de Suficiência Física (TSF), o candidato deverá trazer roupa de natação (toalha,
calção ou maiô inteiro; e
f) Para realizar o teste físico deverá apresentar atestado médico que comprove estar apto para ser submetido ao
teste.

6 – Facilidades oferecidas aos alunos
a) Material de ensino, por empréstimo;
b) Merenda escolar.
Obs:  Não serão  oferecidos  alojamento  para  os  alunos  e  estacionamento  para  veículos  (carros,  motos  e
bicicletas).

7- Divulgação dos resultados
A relação dos candidatos aprovados será divulgada no site da Delegacia e afixada no quadro de avisos da sala
de atendimento ao público da Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul, no dia 18/03/2022

8 - Matrículas
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As vagas  serão  preenchidas  pelos  candidatos  aprovados  no  exame  de  seleção,  em ordem de  prioridade
estabelecida pelas empresas de pesca e entidades representativas dos Pescadores (Federação, Sindicatos ou
Colônias)  ou,  na  ausência  de  prioridade  estabelecida,  por  meio  de  sorteio  dentre  os  inscritos  aptos.  Os
APP/APM preencherão as vagas, somente, se as mesmas não forem preenchidas pelos candidatos aprovados
no exame de seleção.

9 – Período de realização do curso de: 04/04/2022 até 13/05 /2022 ; horário de 18:00 h às 22:00 h.

10 – Informações gerais
10.1 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar continuamente a publicação de atos, notícias e
comunicações referentes ao presente Processo Seletivo, assim como manter-se informado dos locais, datas e
horários de realização das etapas e eventos estabelecidos, devendo, para tanto, consultar:
a) Pelos telefones: (47) 3444-2204 ou 3444-2205 - Ramal 211, de 2ª à 6ª feira, das 08:30 às 11:30 e das 13:30
às 16:00 horas;
10.2 - A irregularidade de documentos, verificada a qualquer tempo, importarão insubsistência de inscrição,
nulidade da eventual seleção ou certificação, com perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções
legais aplicáveis.

São Francisco do Sul em 1 de fevereiro de 2022

LEANDRO COSTA SOUZA
Segundo -Tenente (AA)

Encarregado da Divisão do EPM    
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