MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
1. CANDIDATOS SELECIONADOS
Publica-se abaixo, por ordem alfabética, a relação dos candidatos selecionados para Curso
Especial Avançado de Combate a Incêndio (ECIA) - Turma – 1/2021.
N°

NOME

01 ADRIANO DE CASTRO E SILVA
02 DAISI CRISTINA CERVIGNI
03 ERANDIR ALVES DO NASCIMENTO
04 ROGÉRIO RODRIGUES
05 THIAGO OTERO RODRIGO
06 VICTOR GREGÓRIO RODRIGUES
07 WALDIR ALMEIDA GONÇALVES
Reservas:
08 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DO CURSO
Data: 05 à 08 de julho de 2021.
Horário: 8h00 ÀS 17h30.
Local: CODESP -.Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº – Macuco – Santos / SP.
3. ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS
Devido ao atual cenário imposto pela Pandemia do COVID-19, a Autoridade Portuária de Santos
(Santos Port Authority – SPA), através da PORTARIA DIPRE N. 02.2021, DE 05DE MARÇO DE 2021,
estipula procedimentos que devem ser seguidos por TODOS os presentes nas dependências do
SPA, a saber:
I. Quanto ao ambiente físico:
a)Observar a capacidade máxima permitida por sala;
b)Sempre que possível, manter as portas e janelas abertas, evitando o toque nas maçanetas e
fechaduras; e
c)Em reuniões presenciais, deverá ser observado o distanciamento adequado e limite máximo de
pessoas no mesmo ambiente de acordo com suas dimensões, preferencialmente em ambientes
amplos, arejados, com janelas e portas abertas, recomendando-se a utilização de sistemas de
refrigeração de ar somente quando absolutamente indispensáveis.

II. Quanto à prevenção individual:
a) Uso obrigatório de máscaras de proteção;
b)Não emprestar ou utilizar máscaras de outras pessoas;
c)Será obrigatória a higienização das mãos ao ingressar nas dependências da SPA. Para tanto,
foram disponibilizados dispensers nas entradas dos prédios, contendo solução de álcool gel 70%;
d)Cobrir o nariz e boca com os braços ao tossir ou espirrar;
e)Não compartilhar objetos de uso pessoal;
f)Evitar tocar em portas e corrimãos, dando preferência ao uso das escadas para acesso aos
andares;
g)Deslocar-se de elevador só quando necessário e com, no máximo, 2 (duas) pessoas;
h)Higienizar as mãos antes e depois de apertar os botões do elevador;
i)As pessoas que adentrarem à SPA deverão, sempre que possível, manter a distância mínima de 2
metros;
j)Evitar aglomeração nas dependências das copas e banheiros;
k)Lavar as mãos antes e depois de se alimentar;
l)Caso os boxes dos banheiros estejam ocupados, as pessoas devem aguardar do lado de fora do
banheiro mantendo o distanciamento recomendado em caso de filas;
m)Se possível, tenha sempre com você um recipiente com álcool gel para higienização das mãos;
n)A utilização das impressoras deverá ser feita individualmente. Caso esteja sendo utilizada por
outra pessoa, mantenha o distanciamento mínimo recomendado;
o)Higienize as mãos antes e depois do uso das impressoras e evite tocar no rosto durante a
utilização;
Santos, 29 de junho de 2021.

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

