
 MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
EDITAL Nº 06 DE 05 DE AGOSTO DE 2022

PROCESSO SELETIVO (PS) DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS
– PESCADOR PROFISSIONAL (CFAQ-POP1/MOP1-01/2022)

A Capitania  dos  Portos  de Sergipe  resolve:  retificar  o  Edital  do Processo Seletivo (PS)  de

Admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Aquaviários  –  Pescador  Profissional
(CFAQ-POP1/MOP1-01/2022),  publicado  no  site  desta  Capitania,  em  05  de  agosto  de  2022,

alterando o CALENDÁRIO DE EVENTOS do Anexo II, conforme abaixo discriminado:

Onde se lê:
Anexo II

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Nº DO
EVENTO

ATIVIDADE LOCAL / DIVULGAÇÃO DATA

PRIMEIRA ETAPA

1 Período de Inscrições
Grupo de Atendimento ao

Público  - GAP

08 de agosto à 05 de
setembro de 2022

(de 08h20 às 11h40)

2
Divulgação da Classificação Inicial

Convocados titulares e reserva para
apresentação dos Atestados Médicos

Site da CPSE
A partir de 09 de

setembro de 2022

SEGUNDA ETAPA

3
Apresentação dos

Atestados Médicos e Divulgação do local
de realização do (TSF)

Grupo de Atendimento ao
Público  - GAP

12 a 16 de setembro de
2022

(de 08h20 às 11h40)

4

Realização do Teste de Suficiência Física
(TSF) para os candidatos titulares e

reservas.
Os  portões fecham às 08h45

Na página da CPSE  e Mural
EPM

20  de setembro de
2022

5

Teste de Suficiência Físicas para os
candidatos que não logaram êxito na

primeira tentativa de acordo ao item 8.10.
Os portões fecham 08h45

Na página da CPSE  e Mural
EPM

21 de setembro de 2022

6 Classificação final
Na página da CPSE  e Mural

EPM
A partir de 23 de

setembro de 2022



TERCEIRA ETAPA

7
Apresentação da documentação

 dos candidatos titulares
CPSE - EPM

26 a 29 de setembro de
2022

(das 08h20 às 11h40)

8
Convocação de candidatos reservas (caso
haja eliminação de titulares na 3ª etapa)

Na página da CPSE  e mural
EPM

03 a 05 de setembro de
2022

(das 08h20 às 11h40)

9
Início do Curso CFAQ-POP1/MOP1-

01/2022
CPSE - EPM  17 de outubro de 2022

Leia-se:
Anexo II

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Nº DO
EVENTO

ATIVIDADE LOCAL / DIVULGAÇÃO DATA

PRIMEIRA ETAPA

1 Período de Inscrições
Grupo de Atendimento ao

Público  - GAP

03 à 07 de outubro de
2022

(de 08h20 às 11h40)

2
Divulgação da Classificação Inicial

Convocados titulares e reserva para
apresentação dos Atestados Médicos

Site da CPSE
A partir de 10 de
outubro de 2022

SEGUNDA ETAPA

3
Apresentação dos

Atestados Médicos e Divulgação do local
de realização do (TSF)

Grupo de Atendimento ao
Público  - GAP

11 à 14 de outubro de
2022

(de 08h20 às 11h40)

4

Realização do Teste de Suficiência Física
(TSF) para os candidatos titulares e

reservas.
Os  portões fecham às 08h45

Na página da CPSE  e Mural
EPM

18  de outubro de 2022

5

Teste de Suficiência Físicas para os
candidatos que não logaram êxito na

primeira tentativa de acordo ao item 8.10.
Os portões fecham 08h45

Na página da CPSE  e Mural
EPM

19 de outubro de 2022

6 Classificação final
Na página da CPSE  e Mural

EPM
A partir de 20 de
outubro de 2022

TERCEIRA ETAPA

7
Apresentação da documentação

 dos candidatos titulares
CPSE - EPM

24 a 26 de outubro de
2022

(das 08h20 às 11h40)

8
Convocação de candidatos reservas (caso
haja eliminação de titulares na 3ª etapa)

Na página da CPSE  e mural
EPM

27 e 28 de outubro de
2022

(das 08h20 às 11h40)

9
Início do Curso CFAQ-POP1/MOP1-

01/2022
CPSE - EPM

 07 de novembro de
2022



PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS – PESCADOR
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PARTE 3 - NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 -  A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) é o Órgão de Execução (OE), do Processo Seletivo de
Admissão  aos  Cursos  de  Formação  de  Aquaviários  -  Pescador  Profissional  –  (CFAQ-POP1/MOP1),
designado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).

1.2  - O  Processo  Seletivo,  aberto  a  ambos  os  sexos,  destina-se  a  selecionar  candidatos  para  o
preenchimento de 30 (trinta) vagas para o CFAQ-POP1/MOP1, para este OE do Sistema de Ensino
Profissional Marítimo (SEPM), de acordo com o estabelecido no PREPOM/Aquaviário-2022.
1.3 - Este curso destina-se a habilitar brasileiros de ambos os sexos, maiores de dezoito anos, com
escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental,  que estejam trabalhando na atividade da
pesca e pretendem ingressar  como Aquaviário do 3º  Grupo –  Pescadores,  Seção de Convés,  com
inscrição na categoria  Pescador  Profissional  (POP),  no  nível  de  habilitação 1,  para o  exercício  das
capacidades previstas nas Normas da Autoridade Marítima; e Qualificar o aluno para que, durante um
ano  de  embarque,  consolide  o  conhecimento,  o  entendimento  e  a  proficiência  necessários  para
exercer a função de Patrão de embarcações de pesca com AB menor ou igual a 10 e de potência
propulsora até 170 kW, empregadas na navegação interior e na navegação costeira, conforme definido
pela Capitania dos Portos (CP) de sua jurisdição.



1.4 - As datas relativas às etapas do Processo Seletivo encontram-se disponíveis no Calendário de
Eventos (Anexo II).

1.5 - Este processo seletivo não tem caráter de concurso público para ingresso na Marinha Mercante
ou Marinha do Brasil (MB) e visa, apenas, definir a classificação do candidato à luz do número de vagas
estabelecido para o curso.

2 - DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO
2.1 - Requisitos:
a) Ser brasileiro (ambos os sexos) nato ou naturalizado, com idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato 
da matrícula;
b) Não ter sido licenciado ou excluído, a bem da disciplina, do serviço ativo nas Forças Armadas ou
Forças Auxiliares, assim como demitido por perda de graduação ou posto;
c) Não ter sido condenado em processo criminal transitado em julgado;
d) Estar  em dia com as obrigações civis e militares (Art.  14, parágrafo 1º, inciso I  da Constituição
Federal e Art. 2º da Lei 4.375/64 - Lei do Serviço Militar), o último para candidatos do sexo masculino;
e) Não ser militar reformado por invalidez definitiva ou civil aposentado por invalidez permanente; 
f) não ter sido reprovado em Curso de Formação de Aquaviários (CFAQ), há menos de dois anos a
contar da data de matrícula no Curso oferecido pelo presente Edital;
g) possuir registro regular no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
h) possuir documento oficial de identificação válido e com fotografia;
i) possuir escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental;
j) efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 8,00 (oito reais); 
k) possuir indicação de Empresa de Pesca ou de entidades representativas dos pescadores (Empresa,
Federação, Sindicatos ou Colônias). Os candidatos entre 16 e 18 anos que possuam autorização do pai,
tutor ou juiz competente poderão inscrever-se como Aprendizes de Pesca (APP) ou Aprendizes de
Motorista (APM); e
l) cumprir as instruções estabelecidas neste Edital.

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 - Períodos de Inscrição:
A inscrição será realizada pelo próprio candidato presencialmente no período de 03 a 07 de outubro
de 2022, de segunda a sexta-feira, das 08h20 às 11h40, exceto sábados, domingos e feriados.  No
Grupo de Atendimento ao Público (GAP) no  endereço: Capitania dos Portos de Sergipe - Av. Ivo do
Prado, 752 – São José – Aracaju/Sergipe – CEP: 49015-070.

3.2  - No  ato  da  inscrição,  os  candidatos  deverão  apresentar  os  originais  e  cópias  dos  seguintes
documentos:
a) Ficha de inscrição preenchida, com letra de forma ou digitada;
b)  Indicação  de  Empresa  de  Pesca  ou  de  entidades  representativas  dos  pescadores  (Empresa,
Federação, Sindicatos ou Colônias);
c) Documento oficial de identificação em bom estado de conservação, válido e com fotografia;
d)  Certificado  ou  declaração  de  escolaridade  inferior  ao  6º  ano  (antiga  5ª  série)  do  Ensino
Fundamental oficialmente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);
e) Comprovante do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU); e
f) Atender às demais condições estabelecidas no Edital do Processo Seletivo.
Obs: Todos os documentos pessoais entregues a esta Instituição, após o final do Processo Seletivo
Passarão pelo processo de destruição.

3.3 - Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU)



O pagamento da taxa de inscrição dos candidatos ao Processo Seletivo ao Curso de Formação de
Aquaviário – Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Maquinas (CFAQ-I C/M), deverá
ser  efetuado  por  meio  de  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  emitida  através  do  endereço
www.marinha.mil.br/dpc, seguindo os passos abaixo descritos:
a) clicar em GRU/DARF.
b) selecionar serviços administrativos, educacionais e vistorias.
c) no campo “Organização Militar (Local para realização do serviço)” selecionar  “Capitania dos Portos
de Sergipe”.
d) no campo “ categoria” selecionar “Aquaviário”.
e) no campo “ tipo de serviço” selecionar  “serviços educacionais”.
f) no campo “ serviço – item de serviço” selecionar “inscrição em curso do EPM (R$ 8,00)”.
g) preencher os campos com os dados pessoais.
h) clicar em “ gerar boleto”,  imprimir e pagar dentro do período de inscrição.
OBS - Só serão aceitas guias impressas e pagas dentro do período destinado às inscrições (03 a 07 de
outubro de 2022), não ficando a Capitania dos Portos, responsável pelas guias emitidas e/ou pagas
fora do prazo estabelecido neste edital.
i) Em nenhuma hipótese, haverá devolução da importância paga referente a inscrição.

3.4  - A  inscrição  no  Processo  Seletivo  implicará  ao  candidato  a  aceitação  irrestrita  das  normas
estabelecidas  neste  Edital,  das  quais  não poderá  alegar  desconhecimento,  não cabendo direito  a
recurso para obter qualquer compensação por sua eliminação.

4 - DAS VAGAS
4.1 - As vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados no exame de seleção, em ordem de
prioridade  estabelecida  pelas  empresas  de  pesca  e  entidades  representativas  dos  Pescadores
(Federação, Sindicatos ou Colônias) ou, na ausência destas, por meio de sorteio.
4.2 - O Processo Seletivo, destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de até 30  vagas
(trinta vagas);
4.3 - O curso poderá ser cancelado, caso não alcance o preenchimento de 30% das vagas oferecidas.

5 - DA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
5.1  -  O  candidato  deverá  apresentar,  em  todas  as  etapas  e  eventos  do  Processo  Seletivo,  o
comprovante de inscrição e um documento oficial de identificação original, válido e com fotografia,
doravante denominado  documento de identificação.  O comprovante de inscrição permitirá agilizar
suas  ações,  porém  é  obrigatória  a  apresentação  do  documento  de  identificação,  sob  pena  de
eliminação do Processo Seletivo.
5.2 - São válidos os documentos originais de identidade com assinatura e fotografia recentes, emitidos
por qualquer órgão oficial de identificação do território nacional, dentro do prazo de validade, tais
como:  carteiras/cartões  de  identidade  expedidos  pela  Marinha,  Exército  e  Aeronáutica,  pelas
Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Polícias e Corpos de Bombeiros Militares;
carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício  profissional  (Ordens,  Conselhos  etc.),
carteira  de trabalho,  certificado de reservista,  carteiras  funcionais  do  Ministério  Público,  carteiras
funcionais  expedidas  por  órgão  público  que,  por  lei  federal,  valham  como  identidade  e  carteira
nacional de Habilitação.
5.3  -  Não serão aceitos como documento de identificação: cópia de documento de identificação -
ainda  que  autenticada,  protocolos,  certidão  de  nascimento,  CPF,  título  de  eleitor,  carteira  de
habilitação  sem  foto,  carteira  de  estudante,  carteira  funcional  sem  valor  de  identidade,  nem
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
5.4 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização de qualquer etapa ou
evento  do  Processo  Seletivo,  em  especial  na  data  de  realização  do  exame  de  conhecimentos,



documento de identificação válido,  por motivo de perda,  roubo ou furto,  deverá ser  apresentado
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta)
dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e
de impressões digitais e/ou fotografia. Essa identificação especial terá validade apenas para efeitos do
Processo Seletivo.
5.5  -  A Identificação especial  será exigida também do candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à sua fisionomia ou à sua assinatura.
5.6 - O candidato que for submetido à identificação especial terá que, até a data de apresentação para
matrícula no curso, apresentar um documento oficial de identificação válido e com fotografia. A não
apresentação de tal documento importará na sua eliminação do Processo Seletivo.

6 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
6.1 - O presente Processo Seletivo não se destina ao provimento de cargo, emprego ou função pública,
assim como ao ingresso, como militar, na Marinha do Brasil. Este Processo Seletivo visa apenas definir 
a classificação do candidato, à luz do número de vagas estabelecidas. Consequentemente, não é 
concurso público de que trata o Art. 37, II, da Constituição Federal.
6.2 - O Exame de seleção será realizado em duas etapas distintas:
a)  1ª  etapa  –  Indicação  de  Empresa  de  Pesca  ou  de  entidades  representativas  dos  pescadores
(Federação, Sindicatos ou Colônias); e
b) 2ª etapa – os candidatos indicados na 1ª etapa serão submetidos a um Teste de Suficiência Física
(TSF), de caráter eliminatório.
6.3 - Todas as etapas serão realizadas nos locais de acordo com o Anexo II ou divulgadas previamente
no site da capitania.
6.4 - O candidato NÃO poderá, em nenhuma hipótese, realizar qualquer etapa do Processo Seletivo
em local diferente do designado por esta Capitania dos Portos que registrou a sua inscrição, ainda que
por motivo de força maior ou caso fortuito.
6.5 - O candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas previstas, ainda que por motivo de
força  maior  ou  caso fortuito,  será  considerado como “desistente” e  esta condição o eliminará  do
Processo Seletivo.
6.6 - Durante as etapas e até a data da matrícula, inclusive, o candidato selecionado que for eliminado
do Processo Seletivo por não apresentação, desistência ou qualquer outro motivo será substituído por
candidato reserva convocado.

7 – DA 1º ETAPA - CLASSIFICAÇÃO INICIAL
7.1 - A classificação inicial será divulgada a partir do dia 10 de outubro de 2022 (Anexo II), no site da
Capitania dos Portos (www.marinha.mil.br/cpse) e disponibilizada no mural de avisos do Grupo de
Atendimento ao  Público (GAP),  constando os  candidatos  selecionados  para  realizarem o Teste  de
Suficiência Física (TSF).

8 - DA 2ª ETAPA – EXAME DE SELEÇÃO
8.1 - A convocação para o TSF será publicada a partir do dia 10 de outubro de 2022 (Anexo II), no site
(https://www.marinha.mil.br/cpse/) e disponibilizada no mural de avisos do Grupo de Atendimento ao
Público  (GAP)  e  encaminhadas  para  as  Empresa  de  Pesca  ou  de  entidades  representativas  dos
pescadores que realizou as indicações.

8.2 - Até dia  14 de  outubro  de 2022, os candidatos selecionados na 1ª etapa (titulares e reservas),
deverão apresentar o atestado médico considerando-os aptos para realizar as provas de natação e de
permanência flutuando.
Observação: 

http://www.marinha.mil.br/cpse


1)  após  a  realização  do  teste  de  suficiência  física,  será  divulgado  pelo  OE  relação  de  candidatos
titulares e reservas. Os candidatos titulares e os reservas (que desejarem concorrer às vagas em caso
de desistência de candidato titular)  deverão apresentar,  em data estabelecida pela CPSE,  atestado
médico, assinado por um médico do trabalho, de acordo com os requisitos estabelecidos no Quadro II
constante da Norma Reguladora No 30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário da Secretaria de
Trabalho do Ministério da Economia;
2)  em  caso  de  não  haver  médico  do  trabalho  na  jurisdição  do  candidato,  este  deverá  buscar
orientações junto ao OE responsável pelo curso de seu interesse;
3)  a  não  apresentação,  conforme  estabelecido,  dos  atestados  médicos  previstos,  implicam  na
eliminação do candidato do Processo Seletivo;
3) ficam desclassificados do processo de seleção os candidatos que não obtiverem aprovação nos
índices do teste de suficiência física; e
4) este exame de seleção não tem caráter de concurso público para ingresso na Marinha Mercante ou
na Marinha do Brasil (MB) e visa, apenas, definir a classificação do candidato à luz do número de vagas
estabelecido.

8.3 - Somente o candidato portador do(s)  atestado(s)  médico(s)  mencionado(s)  subitem  8.2  - que
ateste(m) ser possuidor de bom estado de saúde, realizará o teste de suficiência física.

8.4 - Para realização do TSF, previsto para o dia 19 e 18 de outubro de 2022, o(a) candidato(a) deverá
utilizar traje de banho. Assessórios permitidos: protetor auricular, touca e óculos para natação. 

8.5 - Os candidatos que não realizarem o TSF por qualquer motivo, nos dias e horários especificados
pelo OE, serão eliminados do Processo Seletivo.

8.6 - Os candidatos serão aprovados se conseguirem:
a) Prova de Natação - 25 (vinte e cinco) metros, sem limite de tempo; e
b) Prova de Permanência dentro d’água - permanecer na superfície da água, sem qualquer auxílio, com
duração mínima de 10 (dez) minutos.

8.7 - Todas as provas serão realizadas no mesmo dia, com intervalo entre uma prova e outra de no
máximo 60 minutos.

8.8 - Ficam desclassificados do processo seletivo os candidatos que não obtiverem aprovação no TSF.

8.9 -  O local  de realização do TSF serão divulgados conforme o previsto no Calendário de Eventos
(Anexo II).

8.10  - Caso  o  candidato  seja  reprovado  em  uma  ou  mais  provas,  ser-lhe-á  concedida  nova
oportunidade, no prazo máximo de 1 (um) dia. Tornando o candidato a não lograr êxito em qualquer
das provas, será considerado eliminado do Processo Seletivo.

9 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
9.1  - A  classificação  final  será  divulgada  a  partir  do  dia  20  de  outubro de  2022, no  site
(https://www.marinha.mil.br/cpse/), no mural de avisos do Grupo de Atendimento ao Público (GAP).

9.2 -   As vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados no exame de seleção, em ordem de
prioridade  estabelecida  pelas  empresas  de  pesca  e  entidades  representativas  dos  Pescadores
(Federação, Sindicatos ou Colônias) ou, na ausência de prioridade estabelecida, por meio de sorteio
dentre os inscritos aptos.



9.3 - Na divulgação da classificação final, serão relacionados por número de inscrição os candidatos
aprovados e convocados para a próxima etapa.

9.4  - O candidato convocado que não se apresentar  na CPSE no dia  e horário  estabelecidos  será
eliminado do Processo Seletivo.

10 – DA 3ª ETAPA – QUESTIONÁRIO BIOGRÁFICO E MATRÍCULA
10.1 - Os candidatos aprovados na 1ª e 2ª etapas e classificados dentro do número de vagas, deverão
comparecer à CPSE, nos dias 24 a 26 de setembro de 2022 no horário das 8h20 às 11h40 (Anexo II),
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);
c) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública e Justiça
Estadual do estado de Sergipe;
c)  Apresentar  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 norma reguladora;
d) Duas Fotos 3x4 recente.;
e) Certificado de reservista ou prova de quitação com o serviço militar (Art. 14, parágrafo 1º, inciso I da
Constituição Federal e Art. 2º da Lei 4.375/64 - Lei do Serviço Militar), o último para candidatos do
sexo masculino; e
f) Comprovante de residência atual emitidos até 90 dias.
Obs:  Todos  os  documentos  pessoais  entregues  a  esta  Instituição,  após  o  final  do  curso  serão
devolvidos junto com a CIR e Certificados.

10.2 - O não comparecimento do candidato nos dias e horário determinados neste Edital implicará na
eliminação  do  mesmo  do  Processo  Seletivo  e  a  sua  vaga  será  imediatamente  destinada  ao
candidato(a) reserva que se segue na relação dos classificados.

10.3 - O candidato reserva poderá ser convocado para substituir um candidato(a) titular, caso este
descumpra qualquer ato previsto neste Edital.

10.4  - Por  ocasião  de  apresentação,  os  candidatos  receberão  as  instruções  finais  referentes  à
realização do curso, inclusive da matrícula.
10.5 Durante a parte acadêmica do Curso,  os alunos estarão sujeitos às  normas,  às  rotinas e aos
procedimentos vigentes na Capitania dos Portos de Sergipe, sendo passíveis de desligamento em caso
de transgressão.

11 – DAS FACILIDADES OFERECIDAS AOS ALUNOS:
a) Material de ensino será disponibilizado por meio eletrônico na aula inaugural;
b) Complemento alimentar.
Obs.: A CPSE não possui alojamento para os alunos.

12 – ORIENTAÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS

12.1 -  Correrão  por  conta  do  candidato  todas  as  despesas  inerentes  à  participação  no  Processo



Seletivo;
12.2 - Não será permitido o uso de chinelos, “short”, bermuda, camiseta sem manga ou boné por
ocasião do comparecimento para a realização das diversas etapas e eventos do Processo Seletivo.
12.3 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar continuamente a publicação de todos
os  atos,  editais,  notícias,  comunicados  e  convocações  do presente  Processo  Seletivo,  assim como
manter-se informado dos locais, datas e horários de realização das etapas e eventos estabelecidos
diretamente na CPSE,  tendo como base o Calendário de Eventos (Anexo II),  e  na página da CPSE
(www.marinha.mil.br/cpse). 
12.4 - Não será permitida a entrada nos locais do processo seletivo o candidato portando arma(s) de
qualquer espécie, ainda que se tratando de militar ou civil em efetivo serviço ou com autorização de
porte de arma.
12.5  -  Caso  seja  observado,  durante  o  processo  seletivo,  candidato  portando  arma  de  qualquer
espécie, será solicitada a sua retirada do recinto, sendo eliminado do Processo Seletivo.
12.6 -  Para a realização da prova prática o candidato deverá portar o comprovante de inscrição e,
obrigatoriamente,  um documento de identificação  com foto.  Será  facultado portar  também uma
garrafa plástica transparente com água. Não será permitido fumar nos recintos de realização do teste
físico.
12.7 - A não apresentação do documento de identificação na forma definida no item 5.2 por ocasião
da realização das provas implicará na eliminação automática do candidato do Processo Seletivo, exceto
se atendido o previsto no subitem 5.4.
12.8 -  A Marinha do Brasil (MB) não se responsabilizará pela guarda, perda ou extravio de objetos
pertencentes aos candidatos, assim como por danos ocorridos nos mesmos.
12.9 -  O candidato  deverá  comparecer  a  todas  as  etapas  e  eventos  do  Processo  Seletivo  com  a
antecedência necessária, observando os horários estabelecidos, sempre portando o comprovante de
inscrição e documento de identificação.
12.10 - Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que deixar de comparecer, nos locais, dias e
horários determinados, a qualquer das etapas e eventos programados, ou descumprir as normas deste
Edital.
12.11 -  A irregularidade de documentos, verificadas a qualquer tempo, importarão insubsistência de
inscrição,  nulidade  da  eventual  seleção  ou  certificação,  com perda  dos  direitos  decorrentes,  sem
prejuízo das sanções legais aplicáveis.
12.12 - No caso de informação inverídica, o candidato estará sujeito às sanções devidas à falsidade
de declaração, conforme estabelecido no parágrafo único do Art. 68 do Decreto-Lei nº 3688/41 – Lei
das Contravenções Penais.

13. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:
13.1  - O  Processo  Seletivo  para  o  Curso  de  Formação  de  Aquaviário  –  Pescador  Profissional
(POP1/MOP1), somente terá validade até a data da matrícula.

13.2 - A não apresentação de qualquer documentação exigida, bem como qualquer rasura, emenda ou
outra irregularidade constatada nos documentos entregues, implicará a eliminação do(a) candidato(a)
do Processo Seletivo.

13.3 - A inexatidão dos dados informados e/ou declarações falsas e irregularidades nos documentos
apresentados,  ainda  que  verificadas  posteriormente,  importarão  no  cancelamento  da  inscrição,
nulidade da eventual aprovação ou habilitação, com perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das
sanções legais aplicáveis.



13.4 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar continuamente a publicação de todos
os atos, editais, notícia e comunicações referentes ao presente Processo Seletivo, efetuadas na página
da CPSE (https://www.marinha.mil.br/cpse/) e no mural de avisos da Divisão de EPM da CPSE.

13.5 -  A Capitania dos Portos de Sergipe não se responsabilizará por informações relacionadas ao
Processo Seletivo que, porventura,  sejam veiculadas por outros meios de comunicação que não a
página oficial da capitania.

13.6 - O curso está previsto para iniciar no dia de 07 de novembro de 2022, será realizado na sala de
aula desta Capitania, das 08h05 às 17:00. Durante o período do curso, os alunos estarão sujeitos às
normas, às rotinas e aos procedimentos vigentes do OE, sob pena de desligamento do curso em caso
de transgressão.

13.7 - Este Edital baseia-se nas normas e procedimentos da Diretoria de Portos e Costas (DPC) em
vigor,  como  Representante  da  Autoridade  Marítima  para  a  atividade  de  pesca,  a  quem  cabe
regulamentar os cursos do Ensino Profissional Marítimo. Reitera-se que a participação do candidato
neste  Processo  Seletivo  implica  a  sua  integral  e  irrestrita  adesão  aos  termos  do  Edital.  Qualquer
alteração  que  venha  ocorrer  em  consequência  de  determinações  administrativas  terá  ampla
divulgação no site desta Capitania dos Portos.

13.8 - Dúvidas poderão ser esclarecidas na Divisão de EPM ou por meio do tel: (79) 3711-1611.

13.9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Capitania dos Portos de Sergipe.

Aracaju-SE, em 05 de agosto de 2022.

THAIZA DE SOUZA SILVA
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Enc. da Div. de Ensino Profissional Marítimo



PARTE 2 – ANEXOS                                                   
ANEXO I

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE

DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS – PESCADOR PROFISSIONAL (CFAQ-POP1/MOP1-01/2022)

NOME: DATA DE NASCIMENTO: 

_______/________/______

SEXO: 

M F

IDENTIDADE Nº: ÓRGÃO EMISSOR: 

CPF:____._____._____-___ ENDEREÇO:__________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

COMPLEMENTO: BAIRRO: CIDADE:

ESTADO: CEP:

TELEFONE 1 TELEFONE 2 

E-MAIL:

PAI:

MÃE:

NATURALIDADE:                                                           NACIONALIDADE:

COR DOS OLHOS:                                                           ALTURA:                                                              

                      _______________________                                  ________________________
    ASSINATURA DO CANDIDATO(A)                                                        RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

                                                                                           ASS. E CARIMBO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eu______________________________________________________________________  portador  da
rg nº_______________________ declaro que tomei conhecimento das instruções ao preenchimento
de vagas do curso de formação de aquaviários – pescador profissional (CFAQ-POP1/MOP1-01/2022).
 

                    ________________________                                              _______________________________
    ASSINATURA DO CANDIDATO(A)                                                    RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

                                                                                                      ASS. E CARIMBO
Observações: Os campos são de preenchimento obrigatório

       Todos os documentos acima, só serão recebidos mediante apresentação dos respectivos originais. 
        Capitania dos Portos de Sergipe. Av. Ivo do Prado, 752– São José – Aracaju –  SE – CEP: 49015-070 

www.marinha.mil.br/cpse Fone:55(79) 3711-1610 /3711-1611



ANEXO – II
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Nº DO
EVENTO

ATIVIDADE LOCAL / DIVULGAÇÃO DATA

PRIMEIRA ETAPA

1 Período de Inscrições
Grupo de Atendimento ao

Público  - GAP

03 à 07 de outubro de
2022

(de 08h20 às 11h40)

2
Divulgação da Classificação Inicial

Convocados titulares e reserva para
apresentação dos Atestados Médicos

Site da CPSE
A partir de 10 de
outubro de 2022

SEGUNDA ETAPA

3
Apresentação dos

Atestados Médicos e Divulgação do local
de realização do (TSF)

Grupo de Atendimento ao
Público  - GAP

11 à 14 de outubro de
2022

(de 08h20 às 11h40)

4

Realização do Teste de Suficiência Física
(TSF) para os candidatos titulares e

reservas.
Os  portões fecham às 08h45

Na página da CPSE  e Mural
EPM

18  de outubro de 2022

5

Teste de Suficiência Físicas para os
candidatos que não logaram êxito na

primeira tentativa de acordo ao item 8.10.
Os portões fecham 08h45

Na página da CPSE  e Mural
EPM

19 de outubro de 2022

6 Classificação final
Na página da CPSE  e Mural

EPM
A partir de 20 de
outubro de 2022

TERCEIRA ETAPA

7
Apresentação da documentação

 dos candidatos titulares
CPSE - EPM

24 a 26 de outubro de
2022

(das 08h20 às 11h40)

8
Convocação de candidatos reservas (caso
haja eliminação de titulares na 3ª etapa)

Na página da CPSE  e mural
EPM

27 e 28 de outubro de
2022

(das 08h20 às 11h40)

9
Início do Curso CFAQ-POP1/MOP1-

01/2022
CPSE - EPM

 07 de novembro de
2022

OBSERVAÇÃO: Os Candidatos deverão consultar o site da CPSE ou a Colônia de Pescadores de sua região 
para informações sobre eventuais mudanças no Calendário de Eventos.



ANEXO III

MODELO DE ATESTADO MÉDICO  

Atesto para os devidos fins que o Sr (a)__________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Identidade nº _______________________________. Encontra-se apto(a) em inspeção de saúde, com
bom estado de saúde física e mental, inclusive com boas condições auditivas e visuais, estando assim
APTO para realizar o Teste de Suficiência Física – Natação e Permanência.

____________/____/_____
               Local/data

                          __________________________________________________________
Médico/CRM

OBS: Não será aceito Atestado Médico que não comprove as condições de aptidão física e mental do
candidato para as funções que demandem esforços físico que lhe forem atribuídas. 



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Sr. Capitão dos Portos................................................... 

Eu,________________________________________________________CPF______________________
nacionalidade_______________________  naturalidade  __________________________________
Telefone(DDD  e  n°)______________________________celular  ______________________________
e-mail______________________________________________________________________________
Na falta de documentos para a comprovação de residência, em conformidade com o disposto na Lei n°
7.115, de 29 de agosto de 1983, DECLARO para fins, sob as penas da Lei, ser residente e domiciliado
no  endereço
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sansão penal
prevista no Art.299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

“Art.299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele
inserir ou fazer inserir Declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1
(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o
documento é particular”. 

                                                                                  (                        ,        ), ________/______/________ 

______________________________________
                                                                                                                 Assinatura do Requerente

Documentos necessários:
- Original e cópia do documento de identidade do requerente.


