
MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

 

NOTA COM ORIENTAÇÕES PARA O RECURSO DA PROVA EXTRA DE 
CPA OCORRIDA DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 - REFENO 2019  

A prova/gabarito oficial do exame extra para a categoria de CPA, 
ocorrida dia 10/10/19 (na REFENO 2019), bem como a relação de 
aprovados, encontram-se disponíveis no site da Diretoria de 
Portos e Costas (DPC) (www.dpc.mar.mil.br).  

O candidato poderá pedir revisão da sua prova em um prazo 
máximo de 07 dias úteis, contados a partir da data oficial de 
divulgação (data oficial de divulgação: 18 de outubro). 

 Esta solicitação deverá ser realizada por meio de requerimento, 
(modelo 5-I da NORMAM-03/DPC) à Capitania dos Portos de 
Pernambuco (CPPE), onde foi realizada a sua inscrição, anexando 
o “pedido de revisão de prova”, conforme o modelo contido no 
apêndice I do anexo retro citado. Caráter excepcional será 
avaliado por esta Diretoria. 

A CPPE encaminhará eletronicamente ao CIAGA o pedido de 
revisão impetrado pelo interessado, a quem caberá exarar a 
decisão final.  
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