
MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO RESERVA PARA O  CURSO DE ADAPTAÇÃO PARA AQUAVIÁRIO –
COZINHEIRO, TAIFEIRO, ENFERMEIRO E AUXILIAR DE SAÚDE (CAAQ-CTS-2022)

A Capitania  dos  Portos  de  Sergipe (CPSE)  divulga  a  relação do candidato,  atinente  ao
CURSO DE ADAPTAÇÃO PARA AQUAVIÁRIO – COZINHEIRO, TAIFEIRO, ENFERMEIRO E AUXILIAR DE SAÚDE
(CAAQ-CTS-2022),  selecionado para a 3ª  Etapa (apresentação de documentos)  classificado dentro do
número de vagas.

O candidato listado a seguir de acordo com o item 12 do Edital nº 04, de 22 de junho de
2022, desta Capitania dos Portos, deverá comparecer à Divisão de Ensino Profissional Marítimo da CPSE
no dia  1º de  setembro do  corrente  ano,  das  8h20 às  11h40,  a  fim de realizar  a  apresentação dos
documentos, originais e cópias, e o preenchimento do Questionário Biográfico como previsto no subitem
13.1 do Edital.

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO RESERVA

CAAQ-CTS-T-01-2022

Classificação Nº de inscrição Nome

01 89 EDGAR DE OLIVEIRA NETO

13.1 -  Os candidatos aprovados na 1ª e 2ª etapas e classificados dentro do número de
vagas, deverão comparecer à CPSE, em data prevista constante no anexo II – Calendário de Eventos , para
preenchimento do Questionário Biográfico e  Matrícula munido dos  originais  e cópias  dos seguintes
documentos:
a) Título de eleitor, com comprovante do último processo eleitoral (TRE) ou comprovante de quitação
eleitoral do TSE https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
b) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do estado

de Sergipe http://antecedentes.ssp.se.gov.br/antecedentes/atestado.asp;

c)  Certidão  Negativa  do  Poder  Judiciário  do  estado  de  Sergipe  (CIVEL  e  PENAL)
https://www.tjse.jus.br/po  rt  al/servicos/judiciais/certidao-online/solicitacao-de-certidao-negativa  ;
d) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de acordo com a NR-30 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
AQUAVIÁRIO, com validade, no mínimo, até o término do curso; 
e) Duas fotos 3x4 recente;
f) Comprovante de residência atual; 
g) Certificado que o candidato do sexo masculino está em dia com as obrigações militares (Lei do Serviço
Militar); e
h) Certificado/diploma de escolaridade compatível com o curso pretendido: Se  Enfermeiro ou Técnico
em Enfermagem, diploma ou certificado expedido de acordo com a legislação vigente e registrado pelo
órgão competente, para a categoria Enfermeiro (ENF).  Para  Auxiliar de Enfermagem,  com certificado

https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/certidao-online/solicitacao-de-certidao-negativa
https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/certidao-online/solicitacao-de-certidao-negativa
https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/certidao-online/solicitacao-de-certidao-negativa
http://antecedentes.ssp.se.gov.br/antecedentes/atestado.asp
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


conferido  por  instituição  de  ensino,  nos  termos  da  legislação  vigente  e  registrado  pelo  órgão
competente, para a categoria Auxiliar de Saúde (ASA). Para Cozinheiro, curso de capacitação, com carga
horária  mínima  de  160  horas,  para  a  categoria  Cozinheiro  (CZA)  e  Curso  de  capacitação  de
Garçom/Taifeiro, com carga horária mínima de 160 horas, para a categoria Taifeiro (TAA).

Aracaju-SE, em 30 de agosto de 2022.

DIEGO GONÇALEZ MARTINEZ
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Encarregado da Divisão de Ensino Profissional Marítimo


