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Rio de janeiro, 08 julho de 2020. 
 

 

A PROVA DE CAPITÃO-AMADOR JÁ TEM NOVA DATA 

 
 

A prova de Capitão-Amador (CPA I/2020) já tem uma nova data! 
 

Será realizada no dia 31 de julho de 2020, sexta-feira, das 14:00h às 18:00h, horário de 
Brasília. 
 

Inicialmente agendada para o dia 23 de abril de 2020, sua realização foi suspensa em de-
corrência da pandemia COVID-19. 
 

Agora, com a tomada gradativa das atividades e serviços em todo o território nacional, a 
prova será realizada pelas Capitanias, Delegacias e Agências. 
 
Aí vão algumas informações para você, navegador, que já está inscrito para essa prova: 
 

1) a GRU que você já pagou e a inscrição, realizada junto a uma Capitania dos Portos, 
Delegacia ou Agência, estão validadas para esse exame do dia 31 de julho, a ser 
iniciado às 14h e término às 18h (horário de Brasília); 
 

2) Serão observadas todas as recomendações relativas à prevenção de contágio e dis-
seminação do Corona vírus, como o devido distanciamento de candidatos em sala 
de aula, a utilização de termômetros e o uso de máscaras. Naturalmente, não serão 
permitidas aglomerações nem antes nem depois da prova; 

 
3) Fique atento ao local da realização da prova, que será estabelecido e divulgado pela 

Capitania, Delegacia e Agência onde está inscrito. E não se atrase, porque após 
iniciada, não será permitida a entrada de candidatos; 

 
4) No dia 03 de agosto, o gabarito já estará disponível no site da DPC. Além disso, a 

Capitania, Delegacia e Agência farão as devidas correções. Tão logo seja divulgado 
o resultado pela Capitania, Delegacia e Agência, o candidato terá até 07 dias úteis 
para recorrer à questão que discorde. Para isso, deverão ser observadas as orien-
tações constantes do Anexo 5-A da NORMAM-03/DPC, para apresentação de re-
curso ao Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), via Capitania/Dele-
gacia/Agência; 
 
 



5) Após a análise dos Recursos pelo CIAGA, a DPC divulgará em seu site o gabarito 
final até o dia 28 de agosto; e 
 

6) A divulgação da lista final dos aprovados será divulgada no site da DPC, até o dia 
18 de setembro. 

 
Em caso de dúvidas ou informações adicionais, solicita-se que o candidato contate 
a Capitania, Delegacia ou Agência onde foi realizada a sua inscrição!  

 
BOA SORTE!!! 

 


