MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DO PROCESSO SELETIVO (PS)
Publica-se abaixo a data, os horários e o local da 1ª etapa (classificatória) – Provas de Português e
de Matemática – do Processo Seletivo de Admissão ao Curso de Formação de Aquaviários – Moço
de Convés - Turma 1/2021 (CFAQ-MOC 1/2021).
Data:

24JULHO21.

Horário de abertura dos Portões: 08h00 (Horário local).
Horário de fechamento dos Portões: 08h30 (Horário local).
Limite de entrada nas salas de aulas: 08h45 (Horário local).
Início das Provas: 09h00 (Horário local).
Prazo limite para o término das Provas: 12h00 (Horário local).
Local: Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES
Endereço: Rua Barão de Paranapiacaba, 74 – Encruzilhada – Santos / SP.
2. ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS
Devido ao atual cenário imposto pela Pandemia do COVID-19, os candidatos devem seguir as
seguintes orientações:
a) Uso obrigatório de máscaras de proteção;
b) Será obrigatória a higienização das mãos ao ingressar nas salas de aulas. Para tanto, serão
disponibilizados dispensers nas entradas das salas, contendo solução de álcool gel 70%;
c) Cobrir o nariz e boca com os braços ao tossir ou espirrar;
d) Não compartilhar objetos de uso pessoal;
e) Evitar tocar em portas e corrimãos, dando preferência ao uso das escadas para acesso aos
andares;
f) Deslocar-se de elevador, no caso de impedimento provisório de locomoção, só quando
necessário;
g) Higienizar as mãos antes e depois de apertar os botões do elevador;
h) Os candidatos ao adentrarem nas dependências da UNIMES deverão, sempre que possível,
manter o distanciamento social evitando a aglomeração em locais como: a cantina e os banheiros;

i) Lavar as mãos antes e depois de se alimentar;
j) Caso os boxes dos banheiros estejam ocupados, os candidatos devem aguardar do lado de fora
do banheiro mantendo o distanciamento recomendado em caso de filas; e
k) Se possível, tenha sempre com você um recipiente com álcool gel para higienização das mãos;

Santos, 13 de julho de 2021.

FLAVIANO DE OLIVEIRA CARVALHO
Capitão de Corveta (T)
Chefe do Departamento do Ensino Profissional Marítimo

