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

Errata  nº 04 ao Edital  no 02/CPSC/2020. Define normas do
Processo Seletivo, destinado a prover as datas do exame de
seleção do  processo  seletivo  do  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, no uso de suas atribuições, estabelecidas por meio de delegação de competência do
Capitão  dos  Portos  de  Santa  Catarina,  comunica alterações nas Erratas nº 3, de 19 de abril de
2021, nº 2, de 04 de março de 2021, e nº 1, de 11 de fevereiro de 2021, todas do Edital nº 02/CPSC/
2020,  de  19  de  fevereiro  de  2020,  destinado  a  prover  vagas  para  o  Curso  de  Formação  de
Aquaviários – Moço de Convés. 

Considerando a evolução do cenário epidemiológico no estado de Santa Catarina, em
cumprimento as medidas fixadas pelo Decreto Estadual nº 1.267/SC, de 30 de abril de 2021, que
dispõe  sobre  novas  regras  de  medidas  de  enfrentamento  da  COVID-19,  associado  ao  boletim
epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, de 02 de maio de 2021, que
rebaixou o risco de contágio pela COVID-19 na Grande Florianópolis. O Chefe do Departamento,
em virtude das condições de contágio atual, estabelece a alteração nas datas do período letivo, bem
como, no processo seletivo - prova escrita e de suficiência física – e dá outras providências. 

1 - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Esta  errata promove as alterações  nas Erratas nº 1, nº 2 e nº 3, bem como, no Edital no  02/
CPSC/2020, de 19 de fevereiro de 2020, nas seguintes seções, itens, subitens e anexos: 

1) Disposições Preliminares – substituir as alíneas a e b do item 1.5, 1.6 e 1.14;
2) Exame de Seleção – substituir o texto dos subitens 3.1.5, 3.2.3 , 3.2.6,  3.2.7 e 3.2.8; e
3) Resultado Final e Classificação – substituir o texto da seção.

2 - DAS ALTERAÇÕES

2.1 – Seção 1 - Disposições Preliminares (Errata 02)

ONDE SE LÊ: 
1.5 – O  curso será ministrado na modalidade  semipresencial  e  composto por três

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

videoconferência no período de 03 de maio a 24 de agosto de 2021; 
b) 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 30 de agosto a 24 de setembro de 2021; e

c) ….
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1.6 – O início das aulas está previsto para o dia 03 de maio de 2021 e o término para
o dia 24 de setembro de 2021.

1.14 – O aluno para participar no curso para as aulas EaD, 03 de maio a 24 de agosto
de 2021, por meio de videoconferência “on line” é obrigatório:

          a) ….

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

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

videoconferência no período de 1o de junho a 28 de setembro de 2021; 
b) 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 29 de setembro a 22 de outubro de 2021; e

 c) ….

1.6 – O início das aulas está previsto para o dia 1o de junho de 2021 e o término para
o dia 22 de outubro de 2021.

1.14 – O aluno para  participar no curso para as aulas EaD,  1o de junho a 28 de
setembro de 2021, por meio de videoconferência “on line” é obrigatório:

          a) ….

2.2 – Seção 3 - Exame de Seleção:
Item 3.1 – Prova Escrita: (Errata 03)

ONDE SE LÊ: 
3.1.5 – A prova escrita e o teste de suficiência física encontram-se temporariamente

suspensos.  Data,  hora  e  locais  serão  divulgados,  tão  logo,  as  condições
sanitárias e os resultados dos indicadores da Secretaria de Estado da Saúde de
Santa Catarina informem decrescimento do cenário epidemiológico no estado.

LEIA-SE: 
3.1.5 – A prova escrita será realizada no dia 22 de maio de 2021, sábado, às 09:30

horas,  nas  dependências  da  Escola  de  Aprendizes  Marinheiros  de  Santa
Catarina – EAMSC, situada na Avenida Marinheiro Max Schramm, nº 3028 –
Jardim Atlântico, Florianópolis - SC, 88095-900.

Item 3.2 – Teste de Suficiência Física: (Erratas 01 e 02)

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 29 de
março de 2021.

3.2.6 – Para serem submetidos ao teste de suficiência física, os candidatos aprovados
na prova teórica,  deverão apresentar  atestado médico antes  da aplicação do
teste  de suficiência  física,  em condições  “aptos” para realizar  as  provas  de
natação e de permanência flutuando.

3.2.7 – Após a realização do teste de suficiência física, em 28 de abril de 2021, a
CPSC divulgará a relação de candidatos titulares e reservas.

3.2.8 – Os candidatos titulares e os reservas (que concorrerem às vagas desistentes),
antes de serem matriculados, deverão apresentar, até 30 de abril de 2021, o
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Certificado Médico (Health Certificate), constante da Norma Reguladora Nº 30
- Segurança  e Saúde no Trabalho Aquaviário  da Secretaria  de Trabalho do
Ministério da Economia, devidamente preenchido e assinado por um médico
do trabalho, baseado nos requisitos estabelecidos no Quadro III daquela NR.

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 25 de
maio de 2021.

3.2.6 – Para serem submetidos ao teste de suficiência física, os candidatos aprovados
na  prova  teórica,  deverão  apresentar  atestado médico,  dia  27  de  maio  de
2021, às 13:10 horas, na EAMSC, antes da aplicação do teste de suficiência
física,  em  condições  “aptos” para  realizar  as  provas  de  natação  e  de
permanência flutuando.

3.2.7 – Após a realização do teste de suficiência física,  em 28 de maio de 2021, a
CPSC divulgará a relação dos candidatos titulares e reservas.

3.2.8 – Os candidatos titulares e os reservas (que concorrerem às vagas desistentes),
antes de serem matriculados, deverão apresentar  presencialmente,  até 31 de
maio de 2021,  às 11:00 horas,  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, EAMSC, o
Certificado Médico (Health Certificate), constante da Norma Reguladora Nº 30
- Segurança  e Saúde no Trabalho Aquaviário  da Secretaria  de Trabalho do
Ministério da Economia, devidamente preenchido e assinado por um médico
do trabalho, baseado nos requisitos estabelecidos no Quadro III daquela NR.

2.3 – Seção 4 – Resultado Final e Classificação: (Errata 01)
ONDE SE LÊ: 

4.1 – O  resultado  final  será  publicado  no  mural  do  Departamento  de  Ensino
Profissional  Marítimo  da  CPSC  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.

LEIA-SE: 
4.1 – O  resultado  final  será  publicado  no  mural  do  Departamento  de  Ensino

Profissional  Marítimo  da  CPSC  e  na  Internet,  no  endereço  eletrônico:
https://www.marinha.mil.br/cpsc, no dia 31 de maio de 2021.

4.2 – Os trinta e cinco primeiros classificados, serão convocados para o início do
curso, previsto para o dia 1o de junho de 2021 e deverão estabelecer contato
pelo telefone  (48) 3281-4811 ou pelo e-mail  paulo.silva@marinha.mil.br  ,  
para confirmarem suas informações e serem matriculados. Caso não haja
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contato, será convocado o próximo candidato com melhor classificação e a
vaga será por ele preenchida.

Florianópolis/SC, 07 de maio de 2021.

HÉLIO DE ARAÚJO
Capitão de Fragata (RM1-T)

Chefe do Departamento de Ensino Profissional Marítimo 
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