MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
DIVISÃO DE ENSINO
INSTRUÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO

APERFEIÇOAMENTO PARA CONTRAMESTRE BÁSICO
APAQ-CTR – TURMA 01/20
ERRATA AO EDITAL

Errata ao Edital 01/CPSC/2020, Abre inscrições e define
normas do Processo Seletivo, destinado a prover vagas para
Curso de Aperfeiçoamento para Contramestre Básico e dá
outras providências.

Considerando o atual cenário epidemiológico, no que diz respeito aos riscos de infecção pelo
vírus COVID-19, ações preventivas foram implementadas pela Diretoria de Portos e Costas visando
garantir a segurança de todos os envolvidos no Curso de Aperfeiçoamento para Contramestre
Básico APAQ-CTR, a ser realizado sob responsabilidade da Capitania dos Portos de Santa Catarina.
Dessa forma, a presente errata promove alterações nas seguintes seções: 1) Disposições
Preliminares – itens 1.5, 1.6 e 1.9 e inclusão dos itens 1.12 e 1.13; 2) Inscrições – item 2.1 e 3)
Resultado Final e Classificação - item 3.1 e 3.2.
ONDE SE LÊ:
1) Disposições Preliminares
1.5 – O início das aulas está previsto para o dia 20 de abril de 2020 e o término para o dia
06 de novembro de 2020.
1.6 - O curso será realizado em período integral, com carga horária diária de 8 horas-aula,
totalizando ao final do curso 380 horas-aula, que serão distribuídas em três módulos, nos
seguintes períodos:
a) Módulo 1: 20/04 a 18/05/2020;
b) Módulo 2: 27/07 a 20/08/2020;
c) Módulo 3: 26/10 a 06/11/2020.
1.9 – O curso será realizado nas instalações da Capitania dos Portos de Santa Catarina, na
Rua Quatorze de Julho nº 440 - Estreito – Florianópolis.

LEIA-SE:
1) Disposições Preliminares
1.5 – O início das aulas está previsto para o dia 03 de agosto de 2020 e o término para o dia
03 de fevereiro de 2021.
1.6 - O curso será realizado em período integral, com carga horária diária de 8 horas-aula,
em modalidade semi-presencial, totalizando ao final do curso 380 horas-aula, que serão
distribuídas em três módulos, nos seguintes períodos:
a) Módulo 1: 03 a 21/08/2020 (em modalidade à distância, com aulas ao vivo);
b) Módulo 2: 26/10 a 17/11/2020 (com modalidade a ser definida a partir da avaliação dos
riscos de contágio pelo COVID-19 e dos protocolos de segurança em vigor);
c) Módulo 3: 25/01 a 03/02/2021 (em modalidade presencial, a ser realizada nas instalações
da Capitania dos Portos de Santa Catarina, na Rua Quatorze de Julho nº 440 - Estreito –
Florianópolis/SC).
1.9 – O curso será realizado em modalidade semi-presencial, com o primeiro módulo à
distância, o segundo com modalidade a ser definida e o terceiro presencial, nas instalações
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da Capitania dos Portos de Santa Catarina, na Rua Quatorze de Julho nº 440 - Estreito –
Florianópolis.
1.12 – A Capitania dos Portos de Santa Catarina não disponibilizará internet, computadores,
tablets ou dispositivos similares para que os alunos realizem as atividades do(s) modulo(s) à
distância, sendo a disponibilidade e acesso a tais recursos de inteira responsabilidade do
aluno. O não acesso do aluno às aulas nas datas e horários estabelecidos, bem como a
não realização das atividades propostas acarretarão em exclusão do curso;
1.13 – Os alunos deverão instalar no(s) dispositivo(s) que utilizarão para a realização
do(s) modulo(s) à distância os aplicativos MEET e ZOOM, pelos quais serão
realizadas as transmissões das aulas ao vivo, bem como deverão possuir conta de email ativa, por meio da qual possam receber os materiais didáticos de apoio ao curso,
que também serão compartilhados por nuvem.

ONDE SE LÊ:
2) Inscrições
2.1 – Serão admitidas inscrições no período de 20 de fevereiro a 24 de março de 2020
presencialmente no Departamento de Ensino Profissional Marítimo da Capitania dos Portos
de Santa Catarina, na Rua Quatorze de Julho nº 440 - Estreito – Florianópolis/SC - CEP:
88075-010, das 8h às 11h de segunda a quinta-feira. Telefone: (48) 3281-4811. Serão
aceitas também inscrições via correio – mediante envio da documentação prevista no item
2.2 deste edital, autenticada em cartório, com reconhecimento de firma da assinatura do
candidato no requerimento de inscrição (ANEXO A). As inscrições requeridas via correio
serão aceitas somente se a entrega da documentação na Capitania dos Portos de Santa
Catarina ocorrer até o dia 24 de março de 2020, não sendo considerada a data de postagem.
Caberá ao interessado o acompanhamento da entrega da documentação pelos correios, com
intuito de evitar extravios, etc.

LEIA-SE:
2.1 – Serão admitidas inscrições no período de 20 de fevereiro a 15 de março de 2020 e de
20 a 24 de julho de 2020, presencialmente no Departamento de Ensino Profissional
Marítimo da Capitania dos Portos de Santa Catarina, na Rua Quatorze de Julho nº 440 Estreito – Florianópolis/SC - CEP: 88075-010, das 8h às 11h de segunda a quinta-feira.
Telefone: (48) 3281-4811. Serão aceitas também inscrições via correio – mediante envio da
documentação prevista no item 2.2 deste edital, autenticada em cartório, com
reconhecimento de firma da assinatura do candidato no requerimento de inscrição (ANEXO
A). As inscrições requeridas via correio serão aceitas somente se a entrega da
documentação na Capitania dos Portos de Santa Catarina ocorrer até o dia 24 de julho de
2020, não sendo considerada a data de postagem. Caberá ao interessado o acompanhamento
da entrega da documentação pelos correios, com intuito de evitar extravios, etc.

ONDE SE LÊ:
3) Resultado Final e Classificação
3.1 – O resultado final será publicado no mural do Departamento de Ensino Profissional
Marítimo da Capitania dos Portos de Santa Catarina e na Internet, no endereço eletrônico:
https://www.marinha.mil.br/cpsc , no dia 07 de abril de 2020.
3.2 - Os trinta e cinco primeiros classificados, serão convocados para o início do curso,
previsto para o dia 20 de abril de 2020.

LEIA-SE:
3.1 – O resultado final será publicado no mural do Departamento de Ensino Profissional
Marítimo da Capitania dos Portos de Santa Catarina e na Internet, no endereço eletrônico:
https://www.marinha.mil.br/cpsc , no dia 27 de julho de 2020.
3.2 - Os trinta e cinco primeiros classificados, serão convocados para o início do curso,
previsto para o dia 03 de agosto de 2020 e deverão estabelecer contato com a
Capitania dos Portos de Santa Catarina, pelo telefone 48 3281-4811 ou pelo e-mail
paulo.silva@marinha.mil.br, até o dia 29 de julho de 2020, para confirmarem suas
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informações e serem matriculados. Caso não haja contato até a data informada, será
convocado o próximo candidato com melhor classificação e a vaga será por ele
preenchida.

Florianópolis/SC, 09 de julho de 2020.
SPARTACO PIRACCINI JUNIOR
Capitão de Fragata (RM1-IM)
Chefe do Departamento
de Ensino Profissional Marítimo
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