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 ESPECIAL BÁSICO DE NAVIOS-TANQUE PARA GÁS LIQUEFEITO
EBGL – TURMA 01/21
ERRATA N° 01 AO EDITAL N° 04/CPSC/ Errata no 01 ao Edital no 04/CPSC/2021. Define normas
do Processo Seletivo para o Curso Especial Básico de
2021, DE 22 DE JANEIRO DE 2021

Navios-Tanque para Gás Liquefeito, destinado a prover as
vagas remanescentes, 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 nº 04/CPSC/2021, de 22 de
janeiro de 2021, destinado a abrir as inscrições, no período das 8h às 11h e das 13h30 às 15h do
dia 16 de março e das 8h às 11h e das 13h30 às 15h do dia 17 de março de 2021, a fim de prover
as vagas remanescentes para o Curso Especial Básico de Navios-Tanque para Gás Liquefeito (EBGL).

1 - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Esta errata promove as alterações no Edital no 04/CPSC/2021, de 22 de janeiro de 2021, nos
seguintes itens:
1) Introdução – incluir as considerações para as aulas na modalidade de Ensino a Distância
(EaD) e o período de inscrições para as vagas remanescentes;
2) Disposições Preliminares – substituir o item 1.9 e incluir o item 1.18;
3) Inscrições – incluir o período de inscrições nos itens 2.1 e 2.2; e
4) Resultado e Classificação – alterar o item 3.1 e incluir o subitem 3.2.1.

2 - DAS ALTERAÇÕES
2.1 – Introdução
INCLUA-SE:
Considerando a evolução do cenário epidemiológico atual e em atendimento ao Decreto
Estadual nº 1.172/SC, de 26 de fevereiro de 2021, que implementa novas regras no Estado de Santa
Catarina para conter a disseminação do novo coronavírus, o Curso Especial Básico de NaviosTanque para Gás Liquefeito (EBGL) será ministrado totalmente em modalidade de Ensino a
Distância (EaD).
Dessa forma e em acordo com as disposições legais em vigor, haverá reabertura das inscrições
para preenchimento das vagas remanescentes no período das 8h às 11h e das 13h30 às 15h do dia
16 de março e das 8h às 11h e das 13h30 às 15h do dia 17 de março de 2021.
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2.2 – Seção 1 - Disposições Preliminares
ONDE SE LÊ:
1.9 – O curso será ministrado em modalidade semipresencial, com previsão de
aulas por videoconferência no período de 22 a 25 de março de 2021 e aula
presencial, na sede da Capitania dos Portos de Santa Catarina (Rua
Quatorze de Julho, nº 440 – Estreito – Florianópolis CEP: 88075-010) no
dia 26 de março de 2021.
LEIA-SE:
1.9 – O curso será ministrado na modalidade de Ensino a Distância (EaD), com
aulas por videoconferência no período de 22 a 26 de março de 2021.
INCLUA-SE:
1.18 – As vagas remanescentes para o Curso EBGL poderão ser ocupadas por
aquaviários que preencham os pré-requisitos estabelecidos no Edital 04/CPSC/
2021 e apresentem toda documentação estabelecida no item 2.3.
2.3 – Seção 2 – Inscrições:
INCLUA-SE:
2.1 – As inscrições para prover as vagas remanescentes para o curso EBGL ocorrerão
das 8h às 11h e das 13h30 às 15h do dia 16 de março e das 8h às 11h e das
13h30 às 15h do dia 17 de março de 2021.
2.2 – As inscrições para prover as vagas remanescentes para o curso EBGL, também
poderão ser encaminhadas 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), até
o dia 17 de março de 2021, às 15h, não sendo considerada a data de
postagem. Caberá ao interessado o acompanhamento da entrega da
documentação pelos correios, com intuito de evitar extravios, etc.
2.4 – Seção 3 – Resultado e Classificação:
ONDE SE LÊ:
3.1 – O resultado final será publicado no site da Capitania dos Portos de Santa
Catarina, no endereço eletrônico: https://www.marinha.mil.br/cpsc, no dia 05
de março de 2021.
LEIA-SE:
3.1 – O resultado parcial será publicado no dia 11 de março de 2021 e o resultado
final será publicado no dia 19 de março de 2021, no site da Capitania dos
Portos (CPSC), no endereço eletrônico: https://www.marinha.mil.br/cpsc
INCLUA-SE:
3.2.1 – Os 14 (quatorze) primeiros classificados dentre os inscritos para concorrer às
vagas remanescente serão convocados para ocupá-las.
Florianópolis/SC, 11 de março de 2021.
HÉLIO DE ARAÚJO
Capitão de Fragata (RM1-T)
Chefe do Departamento de
Ensino Profissional Marítimo
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