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.

Em atendimento aos novos protocolos implementados pelo DECRETO N. 21.729, de 10 de
julho de 2020 da Prefeitura Municipal de Florianópolis, que dispõe sobre medidas unificadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e visando garantir a segurança de todos os envolvidos
no processo seletivo para o provimento de vagas no Curso de Aperfeiçoamento para Contramestre
Básico APAQ-CTR, a Capitania dos Portos de Santa Catarina, por meio da presente errata,
promove alteração dos itens 2) Inscrições – item 2.1 e 3) Resultado Final e Classificação – 3.1 e
3.2.
ONDE SE LÊ:
2) Inscrições
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.

LEIA-SE:
2.1 – Foram admitidas inscrições no período de 20 de fevereiro a 15 de março de 2020 e
serão admitidas novas de 20 a 24 de julho de 2020, exclusivamente por correio ou
entrega de documentos na Sala de Estado da Capitania dos Portos de Santa Catarina,
na Rua Quatorze de Julho nº 440 - Estreito – Florianópolis/SC - CEP: 88075-010.
Telefone: (48) 3281-4811. As inscrições serão aceitas 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 e entrega de documentos na sala de estado serão aceitas somente se a
entrega da documentação na Capitania dos Portos de Santa Catarina ocorrer até o dia 24 de
julho de 2020, até às 16h, 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:
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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
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.

LEIA-SE:
3.1
–
O
resultado
final
será
publicado
no
endereço
eletrônico:
https://www.marinha.mil.br/cpsc , no dia 28 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
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, 20 de julho de 2020.
SPARTACO PIRACCINI JUNIOR
Capitão de Fragata (RM1-IM)
Chefe do Departamento
de Ensino Profissional Marítimo
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