
MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI

EDITAL ns 03 DE 6 DE ABRIL DE 2022.

A Delegacia da Capitania dos Portos em Itajai (Delltajai) torna publico que designada 
pela Diretoria dos Portos e Costas (DPC), representante da Autoridade Mantima para a Marinha 
Mercante, como orgao coordenador e executor do Processo Seletivo (PS) de Admissao ao Curso 
de Formagao de Aquaviario - Marinheiro Auxiliar de Conves e Marinheiro Auxiliar de Maquinas 
(CFAQ-M AC/M AM-1/2022), estarao abertas as inscrigoes no penodo de 7 de abril a 9 de maio 
de 2022, conforme Calendario de Eventos (item 19), para o doravante denominado Processo 
Seletivo, o qual sera regido pelo presente Edital.

As datas relativas as diversas etapas e eventos do Processo Seletivo encontram-se 
disponiveis no Calendario de Eventos, constante do item 19.

PROCESSO SELETIVO
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1 - PROPOSITO

1.1 Destina-se ao prepare de profissionais para ingresso na Marinha Mercante, no 1Q Grupo 
Mantimos, nas categorias de Marinheiro Auxiliar de Conves (MAC) e Marinheiro Auxiliar de 
Maquinas (MAM), para atuar no nivel de habilitagao 1.
1.2 As capacidades e limitagoes do MAC nivel 1 estao descritas abaixo:
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a) MAC - Comandante (CMT) de embarcagoes de ate 10 AB, exceto aquelas que transportam 
passageiros, somente apos 1 (um) ano de embarque na navegagao interior e de apoio 
portuario, nos limites das Aguas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), bem como nos limites 
estabelecidos nas Normas e Procedimentos para as Capitanias dos Portos (NPCP).
b) Servigos Gerais de Conves (SGC) e Subalterno de Quarto de Navegagao (SQN) em 
embarcagoes com ate 300 AB e potencia propulsora menor do que 250 kW empregadas na 
navegagao interior e de apoio portuario, conforme limites estabelecidos nas Normas e 
Procedimentos para as Capitanias dos Portos (NPCP), inclusive, como profissional, em 
embarcagoes de esporte e recreio.
1.3 As capacidades e limitagoes do MAM nivel 1 estao descritas abaixo:
a) Servigo de apoio em embarcagoes com AB menor do que 300 e potencia propulsora menor 
do que 250 kW empregadas na navegagao interior, conforme limites estabelecidos nas Normas 
e Procedimentos para as Capitanias (NPCP), inclusive, como profissional, em embarcagoes de 
esporte e recreio.

2 - DO CURSO DE FORMACAO DE AOUAVIARIOS

2.1 O Curso de Formagao de Aquaviarios, Marinheiro Auxiliar de Conves e Marinheiro 
Auxiliar de Maquinas sera realizado em sala de aula.
2.2 O curso sera ministrado em regime de externato, no perfodo estipulado no 
Calendario de Eventos (item 19) deste edital.
2.3 O curso sera gratuito e oferecido material de ensino, por emprestimo, sendo que o 
material ora emprestado sera indenizado por perda ou inutilizagao pelo aluno.
2.4 Os alunos cursando receberao complemento alimentar (almogo), mas nao havera a 
facilidade de alojamento.
2.5 Ao terminar o Curso de Formagao de Aquaviarios CFAQ-MAC/MAM. o aluno sera 
declarado
concomitantemente, o aluno aprovado recebera sua Caderneta de Inscrigao e Registro (CIR) e 
o certificado modelo DPC-1034, de acordo com as normas em vigor.
2.6 Detalhe sobre o curso pode ser encontrado na pagina da Delegacia da Capitania dos 
Portos em Itajai, doravante denominada Delltajai, na Internet, (www.niarinha.mil.br/delitaiai/cursos).

3 - DOS REOUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO

Marinheiro Auxiliar de Conves ou Marinheiro Auxiliar de Maquinas, A

3.1 CONDUCES GERAIS E DOCUMENTOS:
a) Ser brasileiro (a) nato ou naturalizado (a);
b) Ter no mmimo dezoito anos no ato da matncula;
c) Possuir escolaridade minima do 6Q ano do Ensino Fundamental;
d) Estar em dia com as obrigagoes militares e leitorais (Art. 14, paragrafo 1Q, inciso I da 
Constituigao Federal e Art. 2Q da Lei 4.375/64 - Lei do Servigo Militar), o ultimo para 
candidates do sexo masculine;
e) Nao ter sido licenciado ou excluido, a bem da disciplina, do servigo ativo nas Forgas 
Armadas ou Forgas Auxiliares;
f) Nao ser militar reformado por invalidez definitiva ou civil aposentado por invalidez 
permanente;
g) Nao ter sido reprovado em Curso de Formagao de Aquaviarios (CFAQ), ha menos de 
dois anos a contar da data de matncula no Curso oferecido pelo presente Edital;
h) Efetuar o pagamento da taxa de inscrigao no valor de R$ 8,00 (oito reais);
i) Cumprir as instrugoes estabelecidas neste Edital;
j) Possuir documento oficial de identificagao valido e com foto ( especificados no subitem 7.2);
k) CPF (somente se nao constar no documento de identificagao apresentado;
l) Tftulo de eleitor e Certidao de quitagao eleitoral;
m) Certificado que o candidate do sexo masculino esta em dia com as obrigagoes militares (Lei 
do Servigo Militar);
n) Documento que comprove a escolaridade exigida;
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o) Comprovante de pagamento da taxa de inscrigao (emitido na pagina da Diretoria de Portos 
e Costas);
p) Ficha de inscrigao preenchida (conforme modelo disponibilizado no item 20 deste Edital);
q) Comprovante de residencia com CEP, expedido no prazo maximo de noventa (90) dias 
corridos, em nome do interessado (copia autenticada ou copia simples com apresentagao do 
original para ser autenticada na CP/DL/AG) ou declaragao de residencia assinada pelo 
candidate, conforme modelo item 23 deste edital; (com reconhecimento por autenticidade, 
caso o declarante nao esteja presente);
= > conta de agua, luz, telefone e em nome do candidate, do pai, mae ou esposa;
= > contrato de aluguel de residencia no qual esteja especificado que as contas de agua e 

energia estao inclusa no valor do aluguel, bem como, anexar uma conta do imovel ao contrato
: j
= > declaragao de residencia nos termos da Lei n° 7.115 de 29 de Agosto de 1983 (modelo 

item 22).

ou

OBS: No momento da inscrigao para Processo Seletivo descrito acima, os candidates deverao 
apresentar as documentagoes necessarias (originais e copias).

4 - DAS VAGAS

4.1 O Processo Seletivo, de ambito restrito a jurisdigao da Delegacia da Capitania dos 
Portos em Itajai, destina- se a selecionar candidates para o preenchimento de vinte e 
cinco (25) vagas, sera classificatorio por ordem decrescente da media de pontos obtidos nas 
provas escritas.
4.2 O curso podera ser cancelado, caso nao seja preenchido o mmimo de 30% das vagas 
ofertadas.

5 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO (PS)

A5.1 Sendo o Marinheiro Auxiliar de Conves e o Marinheiro Auxiliar de Maquinas, Aquaviarios 
do 1Q Grupo Marftimos, conforme definidc no Regulamento da Lei de Seguranga do Trafego 
Aquaviario(RLESTA), (aprovado pelo Decreto N5 2.596/1998), o presente Processo Seletivo 
nao se destina ao provimento de cargo, emprego ou fungao publica, assim como ao ingresso, 
como militar, na Marinha do Brasil. Este Processo Seletivo visa apenas definir a classificagao 
do candidate, a luz do numero de vagas estabelecidas. Consequentemente, nao e 
concurso publico de que trata o Art. 37, II, da Constituigao Federal.
5.2 O Processo Seletivo e constituido das seguintes etapas:
13 ETAPA - prova de Conhecimentos (eliminatorio e classificatorio);
23 ETAPA - apresentagao de Atestados Medicos e realizagao do Teste de 
Suficiencia Fisica (eliminatoria);
33 ETAPA - Apresentagao ao Orgao de Execugao (OE) - Delltajai; e 
43 ETAPA - Matncula.
5.3 Todas as etapas do Processo Seletivo, serao realizadas na cidade de Itajai-SC.
5.4 O candidate NAO podera, em nenhuma hipotese, realizar qualquer etapa do Processo 
Seletivo em local diferente do designado pelo orgao de execugao (Delitajaf) que registrou a sua 
inscrigao, ainda que por motivo de forga maior ou caso fortuito.
5.5 O candidate que nao comparecer a qualquer uma das etapas previstas, ainda que por 
motivo de forga maior ou caso fortuito, sera considerado como "desistente".
5.6 Durante as etapas e ate a data da matncula, inclusive, 0 candidate selecionado que 
for eliminado do Processo Seletivo por nao apresentagao, desistencia ou qualquer outro 
motivo sera substituido por candidate reserva convocado, que foi aprovado em todas as 
etapas do processo seletivo, de acordo com a classificagao.
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6 - DAS INSCRICOES

6.1 A inscrigao podera ser realizada, pessoalmente na Delegacia da Capitania dos Portos em 
Itajai ou por representante legal comprovado por meio de uma procuragao (registrada em 
cartorio), por meio do correio ou ainda, envio da documentagao por meio de uma Capitania, 
Delegacia ou Agencia mais proxima.
6.2 As inscrigoes presenciais ou por meio de representante legal somente serao realizadas no 
Grupo de Atendimento ao Publico (GAP) da Delitajai no enderego abaixo;

Delegacia da Capitania dos Portos em Itajai 
Divisao do Ensino Profissional Mantimo 

Av. Prefeito Paulo Bauer, 1055 - Centro 
Itajai' - SC - CEP 88.301-020

6.3 As inscrigoes por meio do correio deverao ser encaminhadas ao enderego disposto no 
subitem 6.2, citando na parte externa do envelope "Inscrigao para o Exame de selegao CFAQ- 
MAC/MAM 1/2022;
6.4 Somente serao aceitas inscrigoes recebidas ate o dia do encerramento do prazo das 
inscrigoes estabelecido no Calendario de Eventos (item 19) deste edital, nao serao 
consideradas as datas de postagens;
6.5 Os candidates que optarem por fazer as inscrigoes por meio do correio, deverao faze-lo 
com a antecedencia necessaria prevendo possiveis interrupgoes ou atrasos no servigo de 
postagem;
6.6 E de inteira responsabilidade do candidate a conferencia de todos os documentos exigidos
para inscrigao, pois nao serao efetivadas as inscrigoes de candidates que deixarem de enviar , 
algum dos documentos exigidos no subitem 6.10; J
6.7 Sob nenhuma hipotese sera permitido a entrega de documentos apos o encerramento das j ^
inscrigoes; /
6.8 Para inscrigao presencial ou por representante legal, o candidate devera apresentar, originais 
e copias dos documentos listados no subitem 6.10;
6.9 Em caso de inscrigoes por meio do correio, os candidates deverao encaminhar as copias 
dos documentos listados no item 6.10 autenticados em cartorio;
6.10 Documentagao necessaria para inscrigao;
a) Possuir documento oficial de identificagao valido e com fotografia ( especificados no subitem 
7.2);
b) CPF (somente se nao constar no documento de identificagao apresentado);
c) Titulo de eleitor e certidao de quitagao eleitoral;
d) Documento que comprove a escolaridade exigida( mmimo 6e ano do Ensino Fundamental);
e) Certificado que o candidate do sexo masculine esta em dia com as obrigagoes militares (Lei 
do Servigo Militar);
f) Comprovante de pagamento da taxa de inscrigao;
g) Ficha de inscrigao preenchida (conforme modelo disponibilizado no item 20 deste Edital); e
h) Comprovante de residencia com CEP, expedido no prazo maximo de noventa (90) dias 
corridos, em nome do interessado (copia autenticada ou copia simples com apresentagao do 
original para ser autenticada na CP/DL/AG) ou declaragao de residencia assinada pelo 
candidate, conforme modelo item 23 deste edital; (com reconhecimento por autenticidade, 
caso o declarante nao esteja presente);
=> conta de agua, luz, telefone e em nome do candidate, ou do pai ou mae ou 
=> contrato de aluguel de residencia no qual esteja especificado que as contas de agua e 

energia estao inclusa no valor do aluguel, bem como, anexar uma conta do imovel ao contrato
ou
=> declaragao de residencia nos termos da Lei n° 7.115 de 29 de agosto de 1983 (modelo 

item 23).
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6.11 HORARIO PARA INSCRICOES PRESENCIAS OU POR REPRESENTANTE LEGAL

As inscrigoes serao realizadas nos seguintes dias e horarios:

- De segunda a quinta-feira de 09:05h as ll:30h e 13:30h as 16:00h; e
- Sexta-feira de 09:05h as ll:30h.

6.12 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU)
a) 0 pagamento da taxa de inscrigao dos candidates no PS do CFAQ-MAC/MAM-T-1/2 02 2 
devera ser efetuado por meio de Guia de Recolhimento da Uniao (GRU) emitida atraves 
do enderego www.marinha.mil.br/dpc/ seguindo-se os passes abaixo descritos:
b) Is. na opgao "servigos da Diretoria", escolher a opgao GRU - Guia de Recolhimento da 
Uniao - Servigos Administrativos, Educacionais e Vistorias;
2Q. concordar com a condigao exigida;
3Q. no campo "Organizagao Militar ”, selecionar o Orgao de Execugao (Delegacia da CP em 
Itajai);
4Q. no campo "Categoria", selecionar Aquaviario;
5Q. no campo "Tipo de Servigo", selecionar Servigos Educacionais;
6Q. no campo "Servigo", selecionar a opgao "Inscrigao em Cursos do EPM";
7Q. preencher os dados do solicitante; e 
8Q. por fim, clicar em "Gerar Boleto".
c) Os boletos da GRU deverao ser pagos em qualquer agencia bancaria ou em 
casa loterica, preencher com penodo da inscrigao, independentemente da data de 
vencimento indicado no boleto.
A GRU paga devera ser apresentada no ato da inscricao.
d) Em nenhuma hipotese, havera devolugao da importancia paga referente a inscrigao.
e) Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agencias bancarias na t
localidade, o candidate devera pagar o boleto antecipadamente. J
6.13 O valor da taxa de inscrigao e de R$ 8,00 (oito reais) e nao sera restitufdo ao | ^ 
candidate em nenhuma circunstancia.
6.14 0 candidate que deixar de apresentar qualquer dos documentos (copia e original) ^ 
mencionados no subitem 6.10 sera eliminado do Processo Seletivo.
6.15 O candidate devera preencher a ficha de inscrigao. (modelo item 20).
6.16 No caso de constatagao de fraude nos documentos apresentados, alem de configurar 
insubsistencia da inscrigao e/ou matrfcula o candidate podera ser enquadrado na forma da lei 
penal por crime capitulado no art. 304 do Codigo Penal Brasileiro (Decreto-Lei n2 2.848, de 07 
de dezembro de 1940).
6.17 A inscrigao no Processo Seletivo implicara ao candidate na aceitagao irrestrita das Normas 
estabelecidas neste Edital, das quais nao podera ser alegado desconhecimento, nao Ihe 
cabendo direito a recurso para obter qualquer compensagao por sua eliminagao, pela anulagao 
de sua inscrigao ou pelo seu nao aproveitamento por falta ou sobra de vaga(s).

7 - DA IDENTIFICACAO DO CANDIDATO

7.1 O candidate devera apresentar, em todas as etapas e eventos do Processo Seletivo, o 
comprovante de inscrigao e um documento oficial de identificagao original, valido e com 
fotografia, doravante denominado documento de identificagao. O comprovante de inscrigao 
permitira agilizar suas agoes, porem e obrigatoria a apresentagao do documento de 
identificagao, sob pena de eliminagao do Processo Seletivo.
7.2 Sao validos os documentos originais de identidade com assinatura e fotografia 
recentes, emitidos por qualquer orgao oficial de identificagao do territorio nacional, dentro do 
prazo de validade, tais como: carteiras/cartoes de identidade expedidos pela Marinha, 
Exercito e Aeronautica, pelas Secretarias de Seguranga Publica, Institutes de Identificagao, 
Policias e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos orgaos fiscalizadores 
de exerdcio profissional (Ordens, Conselhos etc.), carteira de trabalho, certificado de
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reservista, carteiras funcionais do Ministerio Publico, carteiras funcionais expedidas por 
orgao publico que, por lei federal, valham como identidade, e carteira nacional de 
habilitagao com foto.

Nao serao aceitos como documento de identificagao: copia de documento de 
identificagao ainda que autenticada, protocolos, certidao de nascimento, CPF, titulo de eleitor, 
carteira de habilitagao sem foto, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de 
identidade, nem documentos ilegiveis, nao identificaveis e/ou danificados.
7.4 Caso o candidate esteja impossibilitado de apresentar no dia da realizagao de qualquer 
etapa ou evento do Processo Seletivo, em especial na data de realizagao da prova de 
conhecimentos, documento de identificagao valido, por motive de perda, roubo ou furto, 
devera ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrencia em orgao policial, 
expedido ha, no maximo, 30 (trinta) dias, ocasiao em que sera submetido a identificagao 
especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressoes digitais e/ou fotografia.
Essa identificagao especial tera validade apenas para efeitos do Processo Seletivo.

A identificagao especial sera exigida tambem do candidate cujo documento de 
identificagao apresente duvidas relativas a sua fisionomia ou a sua assinatura.
7.6 O candidate que for submetido a identificagao especial tera que, ate a data de 
apresentagao para matncula no curso, apresentar um documento oficial de identificagao 
valido e com fotografia. A nao apresentagao de tal documento importara na sua eliminagao do 
Processo Seletivo.

7.3

7.5

8 - DA PROVA DE CONHECIMENTOS (1§ ETAPA)

8.1 Todos os candidates inscritos, serao submetidos a prova escrita eliminatoria e 
classificatoria, em nivel do 6^ ano do Ensino Fundamental, sobre conhecimentos de 
Portugues e Matematica;
8.2 A prova contera 20 (vinte) questoes objetivas de cada disciplina, do tipo multipla 
escolha versando sobre o contido no programa do item 21, deste Edital, sendo cinco (5) 
pontos o valor de cada questao, totalizando 100 pontos possiveis em cada prova;
8.3 O candidate que obtiver nota zero (O) em qualquer das provas, sera eliminado do 
Processo Seletivo;
8.4 As provas serao aplicadas no local conforme previsto no Calendar!© de Eventos do item 19 
deste edital;
8.5 Os candidates deverao estar no local de realizagao da 1^ etapa do Processo Seletivo 
(prova de conhecimentos) com a antecedencia necessaria, pois a criterio do orgao de 
execugao (Delltajai), o local podera ser alterado de acordo com a necessidade, 
observando que os portoes de acesso a esse local serao abertos as 08:00 horas e 
fechados as 08:40 horas. Apos o fechamento dos portoes, o limite para o candidate se 
apresentar no recinto de realizagao de provas (sala de aula) sera ate as 08:50 horas. A prova 
de conhecimentos tera inicio previsto para as 09:00 horas e duragao de tres (3) horas. 
Todos os horarios citados referem-se ao horario oficial de Brasilia - DF. O candidate que 
chegar ao local de realizagao da prova apos o fechamento dos portoes de acesso sera 
eliminado do Processo Seletivo;
8.6 Nao havera, em nenhuma hipotese, segunda chamada para prova(s) de conhecimentos, 
bem como aplicagao da(s) mesma(s) fora do horario, data e locais pre-determinados;
8.7 Sera eliminado sumariamente do Processo Seletivo, e suas provas nao serao levadas em 
consideragao, o candidate que:
a) durante a realizagao das provas, for surpreendido em comunicagao, de qualquer tipo, 
com outro candidate ou pessoa nao autorizada;
b) utilizar-se de material nao autorizado;
c) utilizar-se de livros, codigos, impresses ou de qualquer tipo de consulta no recinto de 
realizagao de provas;
d) fizer, em qualquer documento, declaragao falsa ou inexata;
e) desrespeitar ou descumprir ordem de membro da equipe de fiscalizagao ou da 
organizagao, assim como proceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidades 
necessarias a realizagao das provas;

'A
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f) descumprir qualquer das instrugoes contidas na capa das provas;
g) ausentar-se do recinto de realizagao das provas sem justificativa ou sem autorizagao;
h) nao devolver ou inutilizar o cartao-resposta ou as provas;
i) deixar de apresentar o cartao-resposta (preenchido ou nao) ao supervisor/fiscal quando 
retirar-se definitivamente do recinto de realizagao de provas;
j) negar-se a assinar o cartao-resposta ou a lista de presenga da prova de conhecimentos;
k) for surpreendido copiando seus assinalamentos, feitos no cartao-resposta, em midia 
distinta do model© disponibilizado para anotagao do gabarito;
l) ao ser anunciado o termino da prova, fizer assinalamento no cartao-resposta ou no 
model© disponibilizado para anotagao de gabarito;
m) for surpreendido portando arma de qualquer especie;
n) descumprir as normas deste Edital; ou
o) a qualquer tempo, for constatado, por meio eletronico, estatistico, visual, 
grafologico ou qualquer outro meio, ter o candidate se utilizado de processes ilfcitos para a 
solugao das provas.
8.8 Os gabaritos preliminares serao publicados na pagina da Delltajai na Internet na data 
constante do Calendar!© de Eventos do item 19. As provas serao corrigidas com base nesses 
gabaritos.
8.9 Todos deverao portar, alem do contido no item 7, lapis, caneta esferografica azul ou preta 
e borracha.
8.10 O candidate que desejar interpor recurso dispora de urn penodo discriminado no Calendar!©

disponibilizado
(www.marinha.mil.br/delitaiai/cursos). por ordem, acessar a "aba" do respective curso: "CFAQ MAC/ 
MAM -Tl/2022" e clicar em "Model© para recurso de prova - Clique aqui".

9 - DA SELECAO INICIAL E DA CONVOCACAO PARA A 23 ETAPA

model© sitede Eventos (item 19), utilizando noo

A9.1 A selegao inicial dos candidates para o curso, dar-se-a pela ordem decrescente do 
somatorio das notas obtidas nas provas de Matematica e Portugues. Em caso de 
empate, o posicionamento na classificagao inicial dar-se-a obedecendo o candidate de maior 
idade.
9.2 Serao chamados os candidates aprovados por ordem decrescente de nota na 1^ etapa em 
numero de duas vezes a quantidade de vagas aprovada para o referido curso, estando assim, 
em condigoes de participar da 2§ etapa do Processo Seletivo, ou seja, do Teste de 
Suficiencia Ffsica.
9.3 A selegao inicial e a convocagao para a 2§ etapa serao publicadas pelo site 
(www.marinha.mil.br/delitaiai/cursos)e no quadro de avisos do Grupo de Atendimento ao Publico 
(GAP) da Delltajai, a partir da data prevista no Calendario de Eventos (item 19) deste edital.

10 - DA APRESENTACAO DE ATESTADOS MEDICOS E DO TESTE DE SUFICIENCIA FISICA
(TSF) - 2a ETAPA:

10.1 0 local da realizagao da 2§ etapa sera divulgado, conforme Calendario de Eventos (item 
19).
10.2 Os candidates convocados, titulares e reservas, deverao comparecer no local no dia 
discriminado no Calendario de Eventos (item 19) deste Edital para a realizagao da 23 etapa do 
Processo Seletivo, a qual tern carater eliminatorio.
10.3
apresentar atestado medico considerando-os aptos para realizar as provas de natagao e de 
permanencia (flutuabilidade). 0 atestado medico devera estar de acordo com o modelo 
disponibilizado no item 22 deste Edital.
10.4 A nao apresentagao, conforme estabelecido, dos atestados medicos previstos, implicam 
na eliminagao do candidate do Processo Seletivo.
10.5 Para a realizagao do Teste de Suficiencia Fisica, o(a) candidato(a) devera trazer roupa de 
natagao, obrigatoriamente, sunga para os homens ou maid inteiro para as mulheres.

Para serem submetidos ao teste de suficiencia fisica, os candidates deverao
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10.6 O candidate sera aprovado se conseguir:
a) prova de natagao: nadar 25 (vinte e cinco) metros, sem limite de tempo e
b) prova de permanencia dentro d'agua: permanecer flutuando, sem qualquer auxilio, com 
duragao minima de 10 (dez) minutes.
10.7 A prova de natagao e de permanencia dentro d'agua serao realizadas no dia e local a serem 
definidos e divulgados no site da Delltajai.

11 - DA CLASSIFICACAO FINAL (3^ ETAPA)

11.1 Sera divulgada, conforme o Calendario de Eventos (item 19) deste Edital, na pagina da 
Delltajai www.marinha.mil.br/delitaiai/cursos. a classificagao final e a convocagao para a 
apresentagao dos candidates selecionados para a 4^ Etapa - Apresentagao a Delltajai e 
matncula.
11.2 Na mesma oportunidade, sera divulgada tambem a relagao, por ordem decrescente 
de classificagao, dos candidates classificados que se mantiveram na condigao de reservas.
11.3 Os candidates convocados que nao se apresentarem na Delltajai, no dia e horario 
estabelecidos serao eliminados do Processo Seletivo.

12 - DA APRESENTACAO NA DELITAIAI (43 ETAPA)

12.1 Por ocasiao de apresentagao, os candidates receberao as instrugoes finais referentes 
a realizagao do curso, inclusive da matncula.

13 - MATRICULA (43 ETAPA)

13.1 - A matncula sera realizada em um unico dia especificado conforme o Calendario de 
Eventos (item 19) deste Edital.
13.2 Os candidates titulares serao matriculados no Curso conforme o Calendario de Eventos 
(item 19) deste Edital.
13.3 Os candidates que nao comparecerem no horario determinado para matncula, serao 
substituidos pelo candidates reservas melhores classificados.
13.4 Durante a parte academica do Curso, os alunos:
a) Usarao cracha para a sua identificagao pessoal como aluno do CFAQ-MAC/MAM T-l/2022
b) Estarao sujeitos as normas, as rotinas e aos procedimentos vigentes na Delltajai, sendo 
passiveis de desligamento em caso de transgressao.
c) O material de ensino sera cedido, por emprestimo e na devolugao, se constatado que o 
material foi avariado/deteriorado e nao sendo possivel o reaproveitamento, o aluno devera 
indenizara, para aquisigao de um novo material didatico.
d) Terao complemento almogo. e
e) Nao sera oferecido alojamento para os alunos e nem estacionamento para veiculos (carros, 
motos, bicicletas e etc).

/I

14 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

14.1 A validade do Processo Seletivo encerra-se na data da matncula no curso.

15 - ORIENTACOES GERAIS AO CANDIDATO

15.1 Correrao por conta do candidate todas as despesas inerentes a participagao no Processo 
Seletivo.
15.2 E de inteira responsabilidade do candidate, acompanhar a publicagao de todos 
os atos, editais, comunicados e convocagoes referentes a este Processo Seletivo, 
diretamente na Delltajai, tendo como base no Calendario de Eventos (item 19) deste Edital e 
no site da Delltajai na Internet.
15.3 Nao sera permitida a entrada nos locals de realizagao da prova de 
conhecimentos de candidate em trajes nao compativeis com um ambiente escolar.
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15.4 Nao sera permitida a entrada nos locals de realizagao da prova de conhecimentos 
de candidate portando arma(s) de qualquer especie, ainda que se tratando de militar ou civil 
em efetivo servigo ou com autorizagao de porte de arma.
15.5 Caso seja observado, durante a realizagao da prova de conhecimentos, candidate 
portando arma de qualquer especie, sera solicitada a sua retirada do recinto, sendo eliminado 
do Processo Seletivo.
15.6 Para a realizagao das provas o candidate devera portar, obrigatoriamente, o 
comprovante de inscrigao, um documento de identificagao com foto e caneta esferografica 
azul ou preta. Sera facultado portar tambem uma garrafa plastica transparente com 
agua. Nao sera permitido ingerir alimentos ou fumar nos recintos de realizagao de provas.
15.7 Sera vedada a consulta a qualquer material durante a realizagao das provas, assim 
como sera proibido copiar ou fotografar os seus conteudos.
15.8 A nao apresentagao do documento de identificacao na forma definida no item 7.2 
por ocasiao da realizagao das provas, implicara na eliminagao automatica do candidate do 
Processo Seletivo, exceto se atendido o previsto no subitem 7.4.
15.9 Os candidates que portarem quaisquer aparelhos eletronicos, deverao desliga-los 
assim que entrarem na sala de realizagao das provas, colocando-os em baixo da cadeira 
na qual estiver sentado, ficando sob a sua responsabilidade.
15.10 Sera vedado o uso de oculos escuros ou quaisquer acessorios de chapelaria, tais como 
chapeu, bone, gorro etc.
15.11 A Marinha do Brasil (MB) recomenda que o candidate nao leve nenhum dos 
objetos citados nos subitens 15.9 e 15.10, no dia de realizagao das provas.
15.12 A Marinha do Brasil (MB) nao se responsabilizara pela guarda, perda ou 
extravio de Objetos pertencentes aos candidates, assim como por danos ocorridos nos 
mesmos.
15.13 O tempo mmimo de permanencia dos candidates nos recintos de realizagao de
provas sera de sessenta (60) minutos apos seu efetivo inicio. O candidate nao podera levar a 
prova apos a sua realizagao. Sera disponibilizado um modelo para que o candidate preencha o j 
seu gabarito, possibilitando posterior conferencia. A
15.14 Iniciado a prova de conhecimentos, nao havera mais esclarecimentos. O candidate JJ1 
somente podera deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo supervisor/fiscal, para se [ 
retirar definitivamente do recinto de realizagao de provas, observado o disposto nos subitens 1 
15.13 e 15.17, ou nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por fiscal 
designado para esse fim:
a) atendimento medico por pessoal da area de saude designado pela MB;
b) fazer uso de instalagoes sanitarias destinadas aos candidates; ou
c) casos de forga maior, comprovados pela supervisao do Processo Seletivo, sem que acontega 
saida da area circunscrita a realizagao das provas.
15.15 Em nenhum dos casos previstos no subitem acima havera prorrogagao do 
tempo destinado a realizagao das provas pelo candidate e, em caso de retirada 
definitiva do recinto de realizagao de provas, estas serao corrigidas ate onde as respostas 
foram assinaladas no cartao-resposta.
15.16 Ao termino do tempo concedido para realizagao das provas, o candidate 
interrompera a resolugao das mesmas no ponto em que estiver, reunira seus pertences e 
aguardara sentado a liberagao pelo Fiscal para deixar o recinto de realizagao de provas, 
entregando as provas e o cartao-resposta ao mesmo. O candidate devera certificar-se de 
que preencheu corretamente e entregou o cartao-resposta. A nao devolugao do cartao- 
resposta implicara na eliminagao do candidate do Processo Seletivo.
15.17 Os tres (3) ultimos candidates remanescentes deverao, obrigatoriamente, 
deixar o recinto de realizagao de provas ao mesmo tempo, apos registrar suas assinaturas 
em Ata.
15.18 E da inteira responsabilidade do candidate acompanhar continuamente a publicagao 
de atos, editais, noticias e comunicagoes referentes ao presente Processo Seletivo, assim 
como manter-se informado dos locais, datas e horarios de realizagao das etapas e 
eventos estabelecidos, devendo, para tanto, consultar, frequentemente, a DELITAJAI na sua 
pagina da internet.
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15.19 O candidate devera comparecer a todas as etapas e eventos do Processo Seletivo com 
a antecedencia necessaria, observando os horarios estabelecidos, sempre portando o 
comprovante de inscrigao e document© de identificagao.
15.20 Sera eliminado do Processo Seletivo o candidate que deixar de comparecer, nos 
locais, dias e horarios determinados, a qualquer das etapas e eventos programados, ou 
descumprir as normas deste Edital.
15.21 A irregularidade de documentos, verificadas a qualquer tempo, importarao 
insubsistencia de inscrigao, nulidade da eventual selegao ou certificagao, com perda dos 
direitos decorrentes, sem prejuizo das sangoes legais aplicaveis.
15.22 No caso de informagao inveridica, o candidate estara sujeito as sangoes devidas 
a falsidade de declaragao, conforme estabelecido no paragrafo unico do Art. 68 do Decreto- 
Lei nQ 3688/41 - Lei das Contravengoes Penais.

16 - INFORMACOES COMPLEMENTARES

16.1 A Delltajai informa que a MB nao possui nenhum vinculo com qualquer curso ou 
escola preparatoria, assim como com relagao ao material didatico comercializado pelos 
mesmos.
16.2 A Delltajai nao se responsabilizara por informagoes relacionadas ao Processo 
Seletivo que, porventura, sejam veiculadas por outros meios de comunicagao que nao o da 
nossa pagina oficial na internet.
16.3 Os casos omissos serao resolvidos pelo Delegado da Capitania dos Portos em Itajai.

17 - DISCIPLINAS E CARGAS HORARIAS

I - NAVEGACAO, MANOBRA DA EMBARCAgAO E COMUNICAgOES - 20 horas-aula

II - CONSTRUgAO NAVAL, ESTABILIDADE E MANUSEIO DE CARGAS -16 horas-aula

III - MOTORES, MAQUINAS AUXILIARES E ELETROTECNICA -16 horas-aula

IV - SEGURANgA E RESPONSABILIDADES - 32 horas-aula

TEMPO RESERVA E ATIVIDADE EXTRACLASSE - 4 horas-aula 
CARGA HORARIA TOTAL DO CURSO - 88 horas-aula

18 - DA CERTIFICAGAO E HABILITACAO DO ALUNO

K/

18.1 - Ao aluno aprovado no curso CFAQ-MAC/MAM, sera concedido:
18.1.1 - O Certificado de Proficiencia modelo DPC-1034, expedido conforme definido na 
Convengao STCW-78, como emendada, e respectivo Codigo: Regra-VI/1 (instrugao basica em 
seguranga), Segao A-VI/1, Tabelas A-VI/1.1 (Tecnicas de sobrevivencia pessoal); A-VI/1.2 
(prevengao e combate a incendio); A-VI/1.3 (primeiros socorros elementares); e A-VI/1.4 
(seguranga pessoal e responsabilidades sociais).
18.1.2 - Caderneta de Inscrigao e Registro (CIR), com os assentamentos pertinentes.
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19 - CALENDARIO DE EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DO CFAQ-MAC/MAM T-1/2022
llOCALEVENTO PERIODO/DATA

07/04/2022
Delegacia da Capitania dos 

Portos em Itajai-SCInscrigao no Processo Seletivo a
09/05/2022

Divulgagao da relagao dos 
candidates inscritos e divulgagao 
do local da realizagao da prova 

de conhecimentos.

12/05/2022 www.marinha.mil.br/delitajai/cursos

15 ETAPA
(provas de matematica e 

portugues) Conforme descrito no 
item 8.5

LOCAL ASER DEFINIDO21/05/2022

Divulgagao dos gabaritos www.marinha.mil.br/delitajai/cursos24/05/2022
Delegacia da Capitania dos 

Portos em Itajai-SC
Prazo para interposigao de 

recursos 25/05/2022

Divulgagao dos gabaritos 
definitives www.marinha.mil.br/delitajai/cursos30/05/2022

Divulgagao dos candidates 
classificados mais os reservas 
tambem classificados, para o 
Teste de Suficiencia Fisica 2§ 
etapa e divulgagao local da 

realizagao do teste de suficiencia 
fisica

www.marinha.mil.br/delitajai/cursos31/05/2022

25 ETAPA
(teste de suficiencia fisica - 

natagao e flutuagao) Conforme 
item ns 10

4LOCAL A SER DEFINIDO.02/06/2022

35 ETAPA
Divulgagao dos 25 candidates 
classificados + 25 candidates 

reservas

www.marinha.mil.br/delitajai/cursos03/06/2022

45 ETAPA
Apresentagao na Delltajai - 

Matncula

Delegacia da Capitania dos 
Portos em Itajai-SC

06/06/2022 
(08h05 as 08hl5)

06/06/2022 Delegacia da Capitania dos 
Portos em Itajai-SCPeriodo Escolar a

21/06/2022
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20 - Ficha de Inscri^ao
MARINHA DO BRASIL

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAi 
DIVISAO DE ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO

FICHA DE INSCRICAO N9
TURMA: 1/2022CURSO DE FORMACAO DE AQUAVIARIOS: CFAQ-MAC/MAM

Data de Nascimento:NOME DO CANDIDATO:
CPF:NOME DA MAE:

RG / EmissorNOME DO PAI:
Altura:Cor dos olhos:NATURAL! DADE:

Celular:FONE DE CONTATO:

Bairro:N9Rua:ENDERECO:
CEPEstadoCidade:

CATEGORIA:EMAIL:

Declare que estou ciente do EDITAL DO PROCESSO SELETIVO do CFAQ-MAC/MAM-T-1/2022 (disponivel na Pagina da 
Delltajaf, (www.marinha.mil.br/delitaiai/cursos). em especial, de que a Marinha do Brasil realiza este Curso sem custos, alem da 
taxa de inscrigao. E que nao realize! nenhuma contribuigao financeira para a consecugao deste Curso, bem como, se for 
constatado que qualquer documento ou informagao prestada nao for verdadeiro, estarei sujeito as penas cominadas ao crime de 
FALSIDADE IDEOLOGICA (Art. 299 do Codigo Penal). Declare ainda, que e de minha inteira responsabilidade acompanhar a 
publicagao de todos os comunicados e convocagoes referentes a este Processo Seletivo, ja que fui informado que este processo 
seletivo podera softer alteragoes no seu calendario e que tais alteragoes serao disponibilizadas na pagina da 
Delltajai'fwww.marinha.mil.br/delitaiai/cursos) e no quadro de aviso no Grupo de Atendimento ao Publico.

/ 12022.Itajai, SC,

ASSINATURA DO CANDIDATO
via da Marinha

X£ via do Candidate
MARINHA DO BRASIL

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 
DIVISAO DE ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO

FICHA DE INSCRICAO N9

IDENTIDADE:NOME DO CANDIDATO:

CURSO DE FORMACAO DE AQUAVIARIOS - (CFAQ-MAC/MAM-T1/2022).

OBS.: ESTE CURSO SOMENTE SERA REALIZADO SE FOR DISPONIBILIZADO OS RECURSOS FINANCEIROS
NECESSARIOS PARA A CONSECUCAO DO MESMO. I

OBSERVAR O CALENDARIO DE EVENTOS DO CFAQ-MAC/MAM-T1/2022, ITEM 19 DO PROCESSO SELETIVO.

TURMA:
1/2022

HORARIO DO CURSO: 08:00 horas as 17:00 horasPERIODO DO CURSO: 06/06 A 21/06/22
OBSERVACOES:

A matncula do curso sera efetivada com o comparecimento do candidate, pessoalmente, na data e horario conforme item 19 
do Edital do Processo Seletivo (PS).
A matncula sera efetivada de acordo com a classificagao obtida pelo candidate, conforme os criterios de preenchimento de 
vagas para o curso, que constam no Edital do Processo Seletivo.
E obrigatoria a apresentagao desta ficha de inscrigao nas datas de todos as etapas deste processo seletivo, no dia da prova 
escrita e teste de Suficiencia Fisica. Declaro que estou ciente que o edital constante deste processo seletivo esta disponivel 
na pagina da delitajai e no quadro de avisos do aviso no Grupo de Atendimento ao Publico, bem como e de minha inteira 
responsabilidade acompanhar a publicagao de todos os comunicados e convocagoes referentes a este processo seletivo, ja 
que fui informado que este processo seletivo podera sofrer alteragoes no seu calendario, que tais alteragoes serao 
disponibilizadas tempestivamente na pagina da internet da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajai 
www.marinha.mil.br/delitaiai/cursos. alem disso, tomar conhecimento integral do edital deste processo seletivo.

Assinatura e Carimbo do Militar 
Responsavel pela Inscrigao
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21 - PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTOS

21.1. LINGUA PORTUGUESA

1 - Estudo de texto.

2 - Interpretaqao de texto.

3 - Gramatica aplicada ao texto:
a) Substantives (classificagao, formagao e flexao);
b) Adjetivos (formagao, patrios e locugao adjetiva);
c) Verbos (flexionar nos modes indicativo, subjuntivo e imperative);
d) Pronomes (pessoal, possessive, demonstrative, indefinido e interrogative);
e) Adverbios (locugoes adverbiais);
f) Artigos (definidos e indefinidos);
g) Numerais (cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionarios);
h) Preposigoes;
h) Conjungoes; e
i) Interjeigoes.

4 - Pontuasao:
Empregar os sinais de pontuagao.

5 - Normas de Ortografia:
a) Representagao (palavras com diferentes dificuldades na escrita); e
b) Acentuagao grafica (oxitonas, paroxitonas e proparoxitonas).

21.2 - MATEMATICA

4

1 - Conjuntos:
a) Relagao de pertinencia;
b) Subconjuntos;
c) Uniao e intersegao de conjuntos; e
d) Operagao com conjuntos.

2 - Numeros Naturals:
a) Ler e escrever, corretamente, os numeros naturais;
b) Efetuar as quatro operagoes com numeros naturais;
c) Resolver problemas ligados a vida pratica que envolvam as quatro operagoes com 
numeros naturais;
d) Maximo Divisor Comum (MDC); e
e) Mmimo Divisor Comum (MDC).

3 - Numeros Decimals:
a) Ler e escrever, corretamente, os numeros decimais;
b) Efetuar as quatro operagoes com numeros decimais; e
c) Resolver problemas ligados a vida pratica, com numeros decimais.
d) Numeros negatives ou positives:
- Adigao e subtragao.
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4 - Frances:
a) Escrever fragoes, representadas por graficos de onde possam ser deduzidos o 
numerador e o denominador;
b) Efetuar as quatro operagoes com fragoes;
c) Identificar fragao propria e impropria;
d) Transformar fragao em decimal e vice-versa;
e) Reduzir fragoes ao mesmo denominador comum; e
f) Resolver problemas com dados fracionarios.

5 - Transformagao de Unidade de Medida:
a) Tempo;
b) Comprimento;
c) Superficie;
d) Volume; e
e) Massa.

6 - Geometria:
a) Poligonos;
b) Triangulos, retangulo e quadrado;
c) Calculo de area das figuras planas (retangulo quadrado e triangulo); e
d) Angulos (formas geometricas).

7 - Porcentaaem.

8 - Proporcionalidade. M
9 - Regra de tres simples.
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22 - MODELO DE ATESTADO MEDICO (EM PAPEL TIMBRADO)

Atesto para os devidos fins que o Sr.(a) encontra-se
apto(a) em Inspegao de Saude, com bom estado de saude fisica e mental, inclusive com boas 
condigoes auditivas e visuais, estando assim APTO para realizar o Teste de Suficiencia Fisica - 
Natagao (25m) e Permanencia(lOmin).

(Local e data).

Medico/CRM

OBS: Nao sera aceito Atestado Medico que nao comprove as condigoes de aptidao fisica e 
mental do candidate para exercer as fungoes que demandem esforgo fisico que Ihe forem 
atribuidas.
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23 - MODELO DE DECLARA^AO DE RESIDENCIA

Declara^ao de Residencia

Sr Delegado da Capitania dos Portos em Itajai.

nacionalidade

Email
CPFEu,

celularnaturalidade
Na falta de documentos para a comprovagao de residencia, em conformidade com o 

disposto na Lei nQ 7.115, de 29 de agosto de 1983, DECLARO para fins, sob as penas da Lei,
domiciliadoresidente noeser

CEP:________________________ .

Declare ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaragao pode implicar na 

sansao penal prevista no Art. 299 do Codigo Penal, conforme transcrito abaixo:

"Art. 299 - Omitir, em documento publico ou particular, declaragao que nele deveria constar, 

ou nele inserir ou fazer inserir Declaragao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigagao ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente 

relevante.

Pena: reclusao de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento e publico e reclusao de 1 

(urn) a 3 (tres) anos, se o documento e particular".

enderego

Itajai", SC, em /____12022.

Assinatura do Requerente

Itajai, SC, [06/Q4/2022.

JitNo impedimento de:
EDUARDO RO UES DE PAULA

Capitao de Fragata 
Delegado 

RAFAEL BRIAO 
Capitao de Corveta 

Ajudante
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