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 DE
APERFEIÇOAMENTO PARA CONTRAMESTRE BÁSICO
APAQ-CTR
ERRATA N° 01 AO EDITAL N° 05/CPSC/ Errata no 01 ao Edital no 05/CPSC/2021. Define normas
do Processo Seletivo, destinado a prover vagas para
2021.
Curso de Aperfeiçoamento para Contramestre Básico APAQ-CTR e dá outras providências.

O Chefe do Departamento do Ensino Profissional Marítimo da Capitania dos Portos de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições estabelecidas por meio de delegação de competência do
Capitão dos Portos de Santa Catarina, comunica alterações no Edital n° 05/CPSC/2021, destinado a
prover vagas para o Curso de Aperfeiçoamento para Contramestre Básico (APAQ-CTR). O
Processo Seletivo será regido pelas normas estabelecidas no Edital n o 05/CPSC/2021 e com os
procedimentos abaixo alterados.

1 - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Esta errata promove as alterações no Edital no 05/CPSC/2020, no seguinte subitem:
1) Disposições Preliminares – substituir o texto do subitem 1.7.

2 - DAS ALTERAÇÕES
2.1 – Disposições Preliminares
ONDE SE LÊ:
1.7 - O curso será realizado em período integral, com carga horária diária de 8 horasaula, em modalidade semi-presencial, totalizando ao final do curso 380 horasaula, que serão distribuídas em três módulos, nos seguintes períodos:
a) Módulo 1: 05 a 30/04/2021 (em modalidade à distância, com aulas ao vivo);
b) Módulo 2: 05 a 27/07/2021 (com modalidade a ser definida a partir da avaliação dos riscos de contágio pelo COVID-19 e dos protocolos de segurança); e
c) Módulo 3: 04 a 29/10/2021 (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).
LEIA-SE:
1.7 - O curso será realizado no período noturno, com carga horária diária de 6 horasaula, em modalidade semi-presencial, totalizando ao final do curso 380 horasaula, que serão distribuídas em três módulos, nos seguintes períodos:
a) Módulo 1: 05/04/2021 a 10/05/2021 (em modalidade à distância, com aulas
ao vivo das 18h às 22:40h);
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b) Módulo 2: 05/07/2021 a 06/08/2021 (com modalidade a ser definida a partir
da avaliação dos riscos de contágio pelo COVID-19 e dos protocolos de segurança); e
c) Módulo 3: 04 a 29/10/2021 (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).

Florianópolis/SC, 02 de março de 2021.
HÉLIO DE ARAÚJO
Capitão de Fragata (RM1-T)
Chefe do Departamento de
Ensino Profissional Marítimo
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