MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO
GERÊNCIA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO
Rio de janeiro, 29 de março de 2021.
EXAME DE CAPITÃO-AMADOR (CPA I/2021)
Tendo em vista a suspensão tempestiva nos serviços de atendimento ao público em
alguns Estados/Municípios, como atendimento às medidas emergenciais de isolamento
social e/ou lock down para o controle da COVID-19, algumas Capitanias, Delegacias e
Agências (CP/DL/AG) interromperam as inscrições para o Exame de Capitão-Amador
(CPA I/2021), que ocorreria até o dia 31 de março de 2021.
Nesse sentido, visando cumprir o previsto nos respectivos Decretos Municipais, será
postergado o período de inscrição do exame de CPA I/2021 para até o dia 30 de abril
de 2021, para todo o Brasil, em atendimento às recomendações relativas à prevenção de
contágio e disseminação do coronavirus.
A data da prova de CPA I/2021 permanece programada para ocorrer no dia 27 de maio de
2021, conforme disseminações anteriores. Caso haja necessidade de alteração da sua
data, pelos mesmos motivos retro citados, os candidatos serão informados.
Em face ao exposto, segue abaixo o cronograma de eventos do Exame CPA I-2021 atuali zado:
1) Inscrição: 01 de março de 2021 à 30 de abril de 2021;
2) Exame CPA I-2021: 27 de maio de 2021 (14:00h às 18:00h), horário de Brasília;
3) O gabarito preliminar está programado para ocorrer no no site da DPC, à princípio,
até o dia 31 de maio de 2021;
4) Os recursos referentes às questões deverão ser impetrados junto às CP/DL/AG
onde o candidato realizou a prova e o período para solicitação deverá ocorrer entre
os dias 31 de maio à 09 de junho de 2021;
5) O gabarito final será publicado no site da DPC até o dia 05 de julho de 2021; e
6) A divulgação da lista final dos aprovados será publicada no site da DPC até o dia
28 de julho de 2021.
Em caso de dúvidas ou informações adicionais, solicita-se que o candidato contate a Ca pitania, Delegacia ou Agência onde foi (ou será) realizada a sua inscrição!
Boa Sorte!!!
E Bons Ventos e Mares Seguros e Limpos!!!

