
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DO
PROCESSO SELETIVO CAAQ-CT/S 2018

Os  candidatos  convocados,  titulares  e  reservas,  que  NÃO
compareceram no dia 18 de Julho para realização da 2ª Etapa do Processo
Seletivo,  deverão  comparecer  ao  Centro  de  Instrução  Almirante  Braz  de
Aguiar  (CIABA)  situado  à  Rodovia  Arthur  Bernardes  nº  245,  Pratinha,
Belém/PA no dia 20 de Julho de 2018 às 08:00h da manhã para a realização
dos Testes de Suficiência Física, de caráter eliminatório. 

O candidato deverá trazer um documento de identificação com foto e o
atestado médico, que ateste ser possuidor de bom estado de saúde física
para  a  realização  do  Teste  de  Suficiência  Física.  SOMENTE  o  candidato
portador do documento de identificação e do atestado médico, realizará o
teste de suficiência física.

Para  a  realização  do  Teste  de  Suficiência  Física  o(a)  candidato(a)
deverá trazer roupa de natação (sunga ou maiô inteiro), NÃO sendo permitido
o uso de calção, bermuda e biquini de duas peças.

O candidato será aprovado se conseguir:
a)  prova de natação:  nadar  25 (vinte e  cinco)  metros,  sem limite de

tempo, em qualquer tipo de nado; e
b)  prova  de permanência  dentro  d’água:  permanecer  flutuando,  sem

qualquer auxílio, com duração mínima de 10 (dez) minutos. 
Todas as provas serão realizadas no mesmo dia, com intervalo entre

uma prova e outra de no máximo 60 minutos.
Caso o candidato seja reprovado em uma ou mais provas,  ser-lhe-á

concedida nova oportunidade no dia 23 de julho de 2018 às 08:00h no CIABA.
Tornando  o  candidato  a  não  lograr  êxito  em  qualquer  das  provas,  será
considerado eliminado do Processo Seletivo. 

Observações:
1. Os candidatos que apresentaram o Atestado de Saúde no ato da inscrição ,
não  necessitam apresentar  um novo  Atestado de  Saúde  por  ocasição  da
apresentação para a 2ª Etapa do Processo Seletivo; e

2.  Os candidatos devem consultar o item 11 do Edital do Processo Seletivo
ou  entrar  em  contato  com  a  Capitania  dos  Portos  para  maiores
esclarecimentos.


