
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 
FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS 

MOÇO DE CONVÉS (MOC) – TURMA 01/21

ERRATA N° 01 AO EDITAL N° 02/CPSC/
2020, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020

Errata  no 01  ao  Edital  no 02/CPSC/2020.  Reabre  as
inscrições  e  define  normas  do  Processo  Seletivo,
destinado  a  prover  vagas  para  Curso  de  Formação  de
Aquaviários - Moço de Convés e dá outras providências.

O Chefe do Departamento do Ensino Profissional Marítimo da Capitania dos Portos de
Santa Catarina, considerando o atual cenário epidemiológico, decorrente da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) e das ações preventivas implementadas pela Diretoria de Portos e
Costas visando garantir a segurança  dos envolvidos no processo seletivo e curso de Formação de
Aquaviários - Moço de Convés (CFAQ-MOC), no uso de suas atribuições, estabelecidas por meio
de delegação de competência do Capitão dos Portos de Santa Catarina, comunica a reabertura das
inscrições, no período das 8h do dia 08 de março de 2021 até às 11h do dia 15 de março de 2021,
de segunda a quinta-feira. O Processo Seletivo será regido pelas normas estabelecidas no Edital no

02/CPSC/2020 e com os procedimentos abaixo alterados. 

1 - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Esta errata promove as alterações no Edital no 02/CPSC/2020, de 19 de fevereiro de 2020, nas
seguintes seções, itens, subitens e anexos: 

1) Introdução – substituir o período de inscrição;
2) Disposições Preliminares – substituir os itens 1.5, 1.6, 1.7 e incluir os itens 1.14 e 1.15;
3) Inscrições – substituir o texto do item 2.1;
4) Exame de Seleção – substituir o texto dos subitens 3.1.5, 3.1.6 e 3.2.3; 
5) Resultado Final e Classificação – substituir o texto da seção;
6) Anexo A – substituir o período do curso; 
7) Anexo C – substituir as datas e horários do Calendário de Eventos do Processo Seletivo; e
8)  Anexo  D –  incluir relação dos candidatos inscritos no ano de 2020, no período de 19 de

fevereiro de 2020 a 13 de março de 2020.

2 - DAS ALTERAÇÕES

2.1 – Introdução
ONDE SE LÊ: 

“no período das 8h do dia 19 de fevereiro de 2020, às 11h do dia 19 de março de 2020”

LEIA-SE:
“nos períodos das 8h do dia 19 de fevereiro de 2020 até dia 13 de março de 2020, e das

8h do dia 08 de março de 2021 até às 11h do dia 15 de março de 2021”.
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2.2 – Seção 1 - Disposições Preliminares:

ONDE SE LÊ: 
1.5 – O curso será composto por duas etapas distintas: a) período escolar: realizado

em sala de aula;  e b) período de estágio (após aprovação no período escolar),
realizado  a  bordo  de  embarcações  mercantes,  cumprindo  o  Programa  de
Instrução no Mar (PIM), como Praticante de Moço de Convés.

1.6 – O início das aulas está previsto para o dia 06 de abril de 2020 e o término da
primeira fase para o dia 03 de agosto de 2020.

1.7  – A primeira  fase  do  curso será  realizada  na  Capitania  dos  Portos  de Santa
Catarina (CPSC) em período integral, com carga horária diária de 9 horas-aula,
totalizando ao final do curso 722 horas-aula.

LEIA-SE: 
1.5 – O  curso será ministrado na modalidade  semipresencial  e  composto por três

etapas distintas:
a) 1ª fase - período de ensino a distância (EaD): as aulas ministradas por meio

de videoconferência no período de 12 de abril a 06 de agosto de 2021; 
b) 2ª  fase -  período presencial:  as  aulas  presencias,  em grupos de 9 (nove)

alunos por sala de aula, serão ministradas na sede da Capitania dos Portos de
Santa Catarina (Rua Quatorze de Julho, nº 440 – Estreito – Florianópolis
CEP: 88075-010), no período de 09 a 26 de agosto  de 2021; e

c) 3ª  fase  -  período  de  estágio:  após  aprovação  nos  períodos  de  Ead  e
presencial, o aluno realizará a bordo de embarcações mercantes o período de
estágio  embarcado,  cumprindo  o  Programa  de  Instrução  no  Mar  (PIM),
como Praticante de Moço de Convés.

1.6 – O início das aulas está previsto para o dia 12 de abril de 2021 e o término para
o dia 26 de agosto de 2021.

1.7 – Os alunos deverão estar disponíveis para acompanhar as aulas “on line”, das 8h
às  18h,  pois  serão ministradas  ao  vivo  por  meio  de videoconferência,  com
constante verificação de frequência. 

INCLUA-SE: 
1.14 – O aluno para participar no curso para as aulas Ead, de 12 abril a 06 de agosto

de 2021, por meio de videoconferência “on line” é obrigatório:
a) possuir  conhecimentos  básicos  em informática,  internet  e  aplicativos  de

videoconferência; 
b) dispor de computador com microfone e câmera própria ou conectados em

funcionamento;
c) ter acesso a internet banda larga;
d) ter dispositivo com o aplicativo e ZOOM instalado;
e) ter  telefone  celular  e  e-mail  ativos  para  validação  de  dados,  acesso  às

informações  do processo seletivo,  material  do curso e  para o contato do
coordenador; e

f) ter disponibilidade para estar presente nas aulas, que serão ministradas ao
vivo, à distância, por meio do aplicativo supracitado. 

1.15  –  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
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aulas nas datas e horários estabelecidos, bem como a não realização das
atividades propostas acarretarão em exclusão do curso;

2.3 – Seção 2 - Inscrições:
ONDE SE LÊ: 

2.1 – Serão admitidas inscrições no período de  19 de fevereiro a 19 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 19 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 – Os Candidatos a vaga ao curso de Formação de Aquaviários - Moço de Convés

(CFAQ-MOC) – turma 1/2021, realizaram as inscrições em 2020 no período do
dia 19 de fevereiro de 2020 até dia 13 de março de 2020. Novos candidatos
poderão realizar das 8h do dia 08 de março de 2021 até às 11h do dia 15 de
março  de  2021,  de  segunda  a  quinta-feira,  efetuando  a  entrega  da
documentação prevista no item 2.2 deste Edital:
a) 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; 

b) mediante envio, despachadas por meio da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (EBCT) ou entregues na Sala de Estado da Capitania dos Portos
de  Santa  Catarina,  ambos  por  envelope  devidamente  identificado
(remetente) e contendo a documentação prevista no subitem 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    ou   entregue  na  Sala  de  Estado  da  Capitania  
serão  aceitas  somente  se  a  entrega  da  documentação  na  Capitania
ocorrer até o dia 15 de março de 2021, às 11h, não sendo considerada a
data de postagem. Caberá ao interessado o acompanhamento da entrega da
documentação pelos correios, com intuito de evitar extravios, etc; 

c) a documentação entregue até 13 de março de 2020 encontra-se inserida no
referido processo seletivo e válida (ANEXO D). 

2.4 – Seção 3 - Exame de Seleção:
Item 3.1 – Prova Escrita:
ONDE SE LÊ:  

3.1.5 – A prova escrita será realizada no dia 21 de março de 2020, às 09:00 horas, na
Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina – EAMSC, situada na
Avenida Marinheiro Max Schramm, nº 3028 - Jardim Atlântico, Florianópolis -
SC, 88095-900. 

LEIA-SE: 
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3.1.5 – A prova escrita será realizada no dia 20 de março de 2021, às 09:00 horas, no
município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, em local a ser definido e
publicado na página da Capitania “https://www.marinha.mil.br/cpsc/”.

Item 3.2 – Teste de Suficiência Física:
ONDE SE LÊ:  

3.2.3 – O local e horário de realização do teste físico serão divulgados juntamente
com a classificação dos candidatos nas provas escritas, a partir do dia 25 de
março de 2020.

LEIA-SE: 
3.2.3 – O local e horário de realização do teste físico serão divulgados juntamente

com a classificação dos candidatos nas provas escritas, a partir do dia 29 de
março de 2021.

2.5 – Seção 4 – Resultado Final e Classificação:
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 02 de abril
de 2020.

3.2 - Os trinta e cinco primeiros classificados, serão convocados para o início do
curso, previsto para o dia 06 de abril de 2020.

LEIA-SE: 
4 – Resultado Final e Classificação 
 
4.1 – 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 1o de abril
de 2021.

4.2 –  Os trinta e cinco primeiros classificados, serão convocados para o início do
curso, previsto para o dia 12 de abril de 2021 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 07 de abril de  
2021, 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, 11 de fevereiro de 2021.

HÉLIO DE ARAÚJO
Capitão de Fragata (RM1-T)
Chefe do Departamento de

Ensino Profissional Marítimo 
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