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CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA

EDITAL DE  04  DE JULHO 2019

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO PARA AQUAVIÁRIOS –
COZINHEIRO, TAIFEIRO, ENFERMEIRO E AUXILIAR DE SAÚDE - 2019

A  CAPITANIA  DOS  PORTOS  DA  PARAÍBA  torna  público  que,  designado  pela
Diretoria  de  Portos  e  Costas  (DPC),  representante  da  Autoridade  Marítima  para  a
Marinha Mercante, como órgão coordenador e executor do Processo Seletivo (PS) de
Admissão ao Curso  CAAQ-CT/S, no âmbito do Estado do Paraíba, estarão abertas as
inscrições no período de 1 a 23 de agosto de 2019, conforme Calendário de Eventos
(Anexo I) para o doravante denominado Processo Seletivo, o qual  será regido pelo
presente Edital.
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Este processo seletivo não tem caráter de concurso público para ingresso na
Marinha Mercante nem na Marinha do Brasil e visa apenas definir a classificação do
candidato à luz do número de vagas para a participação no Curso de Adaptação para
Aquaviários – Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde - 2019. 



PARTE 1 - NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO

1 - DOS ASPECTOS DAS PROFISSÕES DE COZINHEIRO, TAIFEIRO, ENFERMEIRO
E AUXILIAR DE SAÚDE

1.1 O Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde são Aquaviários do 1° Grupo
de Marítimo,  conforme  definido  no  Regulamento  da  Lei  de  Segurança  do  Tráfego
Aquaviário (RLESTA).

1.2 Os  profissionais  da  Marinha  Mercante,  oficiais  e  subalternos,  distribuídos  em
diversas categorias, exercem suas atividades, normalmente, a bordo de embarcações
mercantes, ocupando cargos de extrema responsabilidade.

1.3 O Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde pertencem às Seções de
Câmara  e  Saúde,  respectivamente.  São  profissionais,  formados  nas  respectivas
especialidades, qualificados para atuar na Marinha Mercante como tripulante, no nível
de  apoio,  em  embarcações,  de  acordo  com  os  padrões  relativos  às  funções  de
emergência,  segurança  do  trabalho,  proteção  do  navio,  assistência  médica  e
sobrevivência. Esses profissionais não tem ascensão de categoria, prevista para outras
seções.

2 - DO CURSO

2.1 O Curso de Adaptação de Aquaviários - Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar
de  Saúde(CAAQ-CT/S),  contempla  uma  carga  horária  de  214  horas-aula  a  serem
ministradas para duas (02) turmas, em dois turnos (tarde e noite), nos locais abaixo
especificados:
a) Turma 1 (Vespertino): Realizado no prédio do Ensino Profissional Marítimo (EPM),
situado à Rua Presidente João Pessoa, s/nº – Centro – Cabedelo-PB.;  e
b) Turma 2 (Noturno): Realizado no IFPB / Campus Avançado Cabedelo Centro, situado
à Rua Duque de Caxias, s/n - Centro, Cabedelo-PB.

2.2 O curso será gratuito.

2.3 Não haverá a facilidade de alojamento.

2.4 Ao terminar o Curso de Adaptação de Aquaviários CAAQ-CT/S, o aluno aprovado
será aquaviário da Seção de Câmara como Cozinheiro (CZA) ou Taifeiro (TAA), ou na
Seção  de  Saúde  como  Auxiliar  de  Saúde  (ASA)  ou  Enfermeiro  (ENF).
Concomitantemente, o aluno aprovado receberá sua Caderneta de Inscrição e Registro
(CIR) e o respectivo certificado modelo DPC-1034, de acordo as normas em vigor.

2.5 Detalhes sobre os cursos podem ser encontrados na página na internet da CPPB
(http://www.marinha.mil.br/cppb) e do IFPB (http://www.ifpb.edu.br/cabedelocentro).

3 - DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO

3.1 CONDIÇÕES GERAIS (a todos os candidatos): 
a)  ser brasileiro (ambos os sexos)  nato ou naturalizado,  com idade mínima de 18
(dezoito) anos no ato da matrícula;
b) não ter sido condenado em processo criminal transitado em julgado;
c) estar em dia com as obrigações civis e militares (Art. 14, parágrafo 1º, inciso I da
Constituição Federal e
Art.  2º da Lei  4.375/64 -  Lei  do Serviço Militar),  o último para candidatos do sexo
masculino;
d) não ter sido licenciado ou excluído, a bem da disciplina, do serviço ativo nas Forças



Armadas ou Forças Auxiliares;
e) não ser militar reformado por invalidez definitiva ou civil aposentado por invalidez
permanente;
f) não ter sido reprovado em Curso de Formação de Aquaviários (CFAQ), há menos de
dois anos a contar da data de matrícula no Curso oferecido pelo presente Edital;
g) possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
h) possuir documento oficial de identificação válido e com fotografia;
i) efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 8,00 (oito reais);
j) Possuir escolaridade mínima do 9º ano do Ensino Fundamental; e
k) cumprir as instruções estabelecidas neste Edital.

3.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
a) para os candidatos ao Curso de Adaptação de Aquaviários (CAAQ-CT/S) (Cozinheiro,
Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde) será necessário que atenda pelo menos um
dos requisitos abaixo:
I.  ser veterano da Marinha do Brasil (MB), das seguintes especialidades: Cozinheiro
(CO),  Arrumador  (AR)  ou  Enfermeiro  (EF),  desde  que  possua  os  requisitos
estabelecidos  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Aquaviários  (NORMAM-
13/DPC);
II. ser Enfermeiro ou Técnico em Enfermagem, com diploma ou certificado expedido de
acordo com a legislação vigente e registrado pelo órgão competente, para a categoria
Enfermeiro (ENF);
III. ser Auxiliar de Enfermagem, com certificado conferido por instituição de ensino,
nos termos da legislação vigente e registrado pelo órgão competente, para a categoria
Auxiliar de Saúde (ASA);
IV.  possuir  Ensino  Fundamental  completo  e,  no  mínimo,  curso  de  capacitação  de
Cozinheiro,  com carga  horária  mínima  de  160  horas,  para  a  categoria  Cozinheiro
(CZA);
V.  possuir  Ensino  Fundamental  completo  e,  no  mínimo,  curso  de  capacitação  de
Garçom/Taifeiro,  com carga horária mínima de 160 horas,  para a categoria Taifeiro
(TAA).

4 - DAS VAGAS

4.1 O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de
60 (sessenta) vagas, conforme abaixo discriminados:

SIGLA DO CURSO - TURMA (LOCAL DE
REALIZAÇÃO DO CURSO)

Nº VAGAS

CAAQ-CT/S-1/2019 (CPPB) 30

CAAQ-CT/S-2/2019 (IFPB) 30

4.1.1 As vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados nas duas etapas do
exame de seleção, classificados na ordem decrescente da soma dos pontos obtidos
nas  provas  escritas  de  Matemática  e  de  Português. Em  caso  de  empate,  o
preenchimento das vagas será feito pelo candidato de maior idade.

4.1.2 O  candidato,  de  acordo  com  a  sua  classificação  final,  poderá  optar  pelo
local/turno onde deseja realizar  o  supracitado Curso de Adaptação de Aquaviários.
Após iniciadas as turmas (CPPB e IFPB), não será permitido, em hipótese alguma, a
troca de local/turno.

4.2 - Os cursos poderão ser cancelados, caso não alcance 30% das vagas oferecidas.



5 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

5.1 Sendo o Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde aquaviários do 1°
Grupo  -  Marítimos  conforme  definido  no  RLESTA  (aprovado  pelo  Decreto  Nº
2.596/1998), o presente Processo Seletivo não se destina ao provimento de cargo,
emprego ou função pública, assim como ao ingresso,  como militar,  na Marinha do
Brasil. Este Processo Seletivo visa apenas definir a classificação do candidato, à luz do
número de vagas estabelecidas. Consequentemente, não é concurso público de que
trata o Art. 37, II, da Constituição Federal.

5.2 O Processo Seletivo é constituído das seguintes etapas:
1ª Etapa - Exame de Conhecimentos (eliminatório e classificatório);
2ª Etapa - Apresentação de Atestados Médicos e realização do Teste de Suficiência
Física (eliminatória);
3ª Etapa - Apresentação da documentação
4ª Etapa – Matrícula.

5.3 Todas as etapas serão realizadas nos locais de acordo com o Anexo I deste Edital.

5.4 O  candidato  NÃO  poderá,  em nenhuma  hipótese,  realizar  qualquer  etapa  do
Processo Seletivo em local diferente do designado por esta Capitania dos Portos que
registrou a sua inscrição, ainda que por motivo de força maior ou caso fortuito.

5.5 O candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas previstas, ainda que
por motivo de força maior ou caso fortuito, será considerado como “desistente”. Esta
condição o eliminará do Processo Seletivo.

5.6 Durante as etapas e até a data da matrícula, inclusive, o candidato selecionado
que for eliminado do Processo Seletivo por não apresentação, desistência ou qualquer
outro motivo será substituído por candidato reserva convocado.

6 - DAS INSCRIÇÕES

6.1 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar:
a) Ficha de inscrição preenchida com letra de forma  (original e cópia);
b) Certificado/Diploma Técnico compatível com o curso pretendido  (original e cópia);
c) Comprovante de Residência  (original e cópia);
d) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)  (original e cópia);
e) Documento oficial de identificação válido e com fotografia  (original e cópia);
f) Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino (Lei do Serviço Militar)
(original e cópia);
g) Comprovante do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU)  (original e
cópia); 
h) Somente para os oriundos da MB: a Folha de identificação e as Folhas da Caderneta
Registro (CR) nas quais constem a formação nas especialidades previstas no subitem
3.2,  alínea  a subalínea I.  Condições Específicas e o licenciamento/desligamento do
Serviço Ativo da Marinha (SAM)  (original e cópia);
i) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) para aqueles que são aquaviários  (original e
cópia);
j) Título de eleitor  (original e cópia); e
k) Atender às demais condições estabelecidas no Edital do Processo Seletivo.

6.2 Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU)
O pagamento da  taxa  de  inscrição  dos  candidatos  no Processo  Seletivo  ao  Curso
CAAQ-CT/S deverá ser efetuado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
emitida  através  do  endereço  www.dpc.mar.mil.br,  seguindo-se  os  passos  abaixo



descritos:
1º. na opção “serviços”, abaixo de aquaviário, escolher a opção “Emissão de Guias de
Recolhimento GRU”;
2º. concordar com a condição exigida;
3º. preencher tipo de serviço “Serviços Administrativos, Educacionais e vistorias”
4º. em "solicitante do serviço" preencher seu nome e CPF nos campos disponíveis;
5º. no campo “Organização Militar (Local)” selecionar o Órgão de Execução "Capitania
dos Portos da Paraíba";
6º. no campo “categoria” selecionar “Aquaviário”.
7º.em "Serviços Educacionais", selecionar a opção “Inscrição em cursos do EPM (R$
8,00)”; e
8º por fim, clicar em “Emitir GRU para serviços educacionais (EPM)”.

6.3 O valor da taxa de inscrição é de R$ 8,00 (oito reais) e não será restituído ao
candidato em nenhuma circunstância.

6.4 O candidato que deixar de apresentar qualquer dos documentos (cópia e original)
mencionados no subitem 6.1 será eliminado do Processo Seletivo.

6.5 O candidato deverá preencher a ficha de inscrição indicando a opção de curso.

6.6 No  caso  de  constatação  de  fraude  nos  documentos  apresentados,  além  de
configurar  insubsistência  da  inscrição  e/ou  matrícula  o  candidato  poderá  ser
enquadrado na forma da lei penal por crime capitulado no art. 304 do Código Penal
Brasileiro (Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940).

6.7 A inscrição no Processo Seletivo implicará ao candidato na aceitação irrestrita das
normas  estabelecidas  neste  Edital,  das  quais  não  poderá  ser  alegado
desconhecimento,  não  lhe  cabendo  direito  a  recurso  para  obter  qualquer
compensação por sua eliminação,  pela anulação de sua inscrição ou pelo seu não
aproveitamento por falta ou sobra de vaga(s).

7 - DA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

7.1 O  candidato  deverá  apresentar,  em  todas  as  etapas  e  eventos  do  Processo
Seletivo, o comprovante de inscrição e um documento oficial de identificação original,
válido  e  com  fotografia,  doravante  denominado  documento  de  identificação.  O
comprovante  de  inscrição  permitirá  agilizar  suas  ações,  porém  é  obrigatória  a
apresentação do documento de identificação,  sob pena de eliminação do Processo
Seletivo.

7.2 São válidos os documentos originais de identidade com assinatura e fotografia
recentes, emitidos por qualquer órgão oficial de identificação do território nacional,
dentro do prazo de validade,  tais  como: carteiras/cartões de identidade expedidos
pela  Marinha,  Exército  e  Aeronáutica,  pelas  Secretarias  de  Segurança  Pública,
Institutos  de  Identificação,  Polícias  e  Corpos  de  Bombeiros  Militares;  carteiras
expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício  profissional  (Ordens,  Conselhos
etc.), carteira de trabalho, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério
Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham
como identidade, e carteira nacional de habilitação com foto.

7.3 Não serão aceitos  como documento de identificação:  cópia  de  documento de
identificação - ainda que autenticada, protocolos, certidão de nascimento, CPF, título
de eleitor, carteira de habilitação sem foto, carteira de estudante, carteira funcional
sem  valor  de  identidade,  nem  documentos  ilegíveis,  não  identificáveis  e/ou
danificados.



7.4 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização de
qualquer etapa ou evento do Processo Seletivo, em especial na data de realização do
exame de conhecimentos, documento de identificação válido, por motivo de perda,
roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência
em órgão policial,  expedido há, no máximo, 30 (trinta)  dias,  ocasião em que será
submetido  à  identificação  especial,  compreendendo  coleta  de  assinaturas  e  de
impressões digitais e/ou fotografia. Essa identificação especial terá validade apenas
para efeitos do Processo Seletivo.

7.5  A Identificação especial será exigida também do candidato cujo documento de
identificação apresente dúvidas relativas à sua fisionomia ou à sua assinatura.

7.6  O candidato que for submetido à identificação especial terá que, até a data de
apresentação  para  matrícula  no  curso,  apresentar  um  documento  oficial  de
identificação válido e com fotografia. A não apresentação de tal documento importará
na sua eliminação do Processo Seletivo.

8 - DO EXAME DE CONHECIMENTOS - 1ª ETAPA 

8.1 A prova conterá 20 (vinte) questões objetivas do tipo múltipla escolha versando
sobre o contido no programa do Anexo III deste Edital, sendo cinco (5) pontos o valor
de cada questão, totalizando 100 pontos possíveis em cada prova.

8.2 O candidato que obtiver nota zero (0) em qualquer das provas, será eliminado do
Processo Seletivo.

8.3 As  provas  serão  aplicadas  nos  locais  a  serem  divulgados  na  página
(www.marinha.mil.br/cppb/)  na  internet  a partir  da  data  prevista  no  Calendário  de
Eventos do Anexo I.

8.4 Os candidatos deverão estar nos locais de realização do exame de conhecimentos
com a antecedência necessária, (a critério do OE, os horários poderão ser alterados de
acordo com a necessidade), observando que os portões de acesso a esses locais serão
abertos às 07:30 horas e fechados às 08:30 horas. Após o fechamento dos portões, o
limite para o candidato se apresentar no recinto de realização de provas será até às
08:45 horas. O exame de conhecimentos terá início previsto para às  09:00 horas  e
duração de quatro (4) horas. Todos os horários citados referem-se ao horário oficial de
Brasília/DF.  O  candidato  que  chegar  ao  local  de  realização  do  exame  após  o
fechamento dos portões de acesso será eliminado do Processo Seletivo.

8.5 Não haverá, em nenhuma hipótese, segunda chamada para prova(s) do exame de
conhecimentos, bem como aplicação da(s) mesma(s) fora do horário,  data e locais
pré-determinados.

8.6 Será  eliminado  sumariamente  do Processo  Seletivo,  e  suas  provas  não  serão
levadas em consideração, o candidato que:
a) durante a realização das provas, for surpreendido em comunicação, de qualquer
tipo, com outro candidato ou pessoa não autorizada;
b) utilizar-se de material não autorizado;
c) utilizar-se de livros, códigos, impressos ou de qualquer tipo de consulta no recinto
de realização de provas;
d) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
e)  desrespeitar  ou descumprir  ordem de membro da equipe de fiscalização ou da
organização, assim como proceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidade
necessária à realização das provas;



f) descumprir qualquer das instruções contidas na capa das provas;
g)  ausentar-se  do  recinto  de  realização  das  provas  sem  justificativa  ou  sem
autorização;
h) for surpreendido copiando ou fotografando o conteúdo das provas e do cartão-
resposta;
i) não devolver ou inutilizar o cartão-resposta ou as provas;
j)  deixar  de  apresentar  o  cartão-resposta  (preenchido ou  não)  ao  supervisor/fiscal
quando retirar-se definitivamente do recinto de realização de provas;
k)  negar-se  a  assinar  o  cartão-resposta  ou  a  lista  de  presença  do  exame  de
conhecimentos;
l) for surpreendido copiando seus assinalamentos, feitos no cartão-resposta, em mídia
distinta do modelo disponibilizado para anotação do gabarito;
m) ao ser anunciado o término do exame, fizer assinalamento no cartão-resposta ou
no modelo disponibilizado para anotação de gabarito;
n) for surpreendido portando arma de qualquer espécie;
o) descumprir as normas deste Edital; ou
p)  se,  a  qualquer  tempo,  for  constatado,  por  meio  eletrônico,  estatístico,  visual,
grafológico ou qualquer outro meio, ter o candidato se utilizado de processos ilícitos
para a solução das provas.

8.7 As  provas  e  os  gabaritos  preliminares  serão  publicados  na  página
(www.marinha.mil.br/cppb/)  na data constante do Calendário de Eventos do Anexo I.
As provas serão corrigidas com base nesses gabaritos.

9 - DOS RECURSOS ÀS PROVAS DO EXAME DE CONHECIMENTOS

9.1 O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois)  dias,  no período
discriminado  no  Calendário  de  Eventos  do  Anexo  I.  Em  caso  de  dificuldade  em
imprimir a folha de interposição de recurso, o candidato poderá comparecer na sede
da CPPB e solicitar a impressão do anexo V.

9.2 Caberá recurso contra:
a) questões das provas do Exame de Conhecimentos; e
b) erros ou omissões dos gabaritos preliminares das provas.

9.3 O candidato que desejar interpor recurso deverá:
a) acessar a página da CPPB na internet, no “link” CAAQ-CT/S, e obter o modelo para a
interposição de recurso, devendo, necessariamente, preencher um para cada questão
ou para cada erro/omissão dos gabaritos preliminares; e
b) entregar o(s) recurso(s) diretamente na CPPB, no endereço abaixo:

CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA
ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
Processo Seletivo (PS) CAAQ-CT/S
Recurso às Provas do Exame de Conhecimentos
Rua: Barão do Triunfo nº372 - Centro – 58010-
400
João Pessoa-PB

9.4 O recurso deverá ser:
a)  redigido de acordo com o modelo mencionado na alínea a do subitem anterior.
Deverá conter todos os dados que identifiquem o recorrente, seu número de inscrição
e assinatura;
b) redigido de forma clara e, se manuscrito, a caligrafia deverá ser inteligível, capaz
de  propiciar  o  seu  entendimento  sem  dificuldade,  sob  pena  de  prejuízo  para  o
recorrente, com caneta esferográfica azul ou preta;



c)  apresentado com argumentação respeitosa,  lógica,  consistente e fundamentada,
incluindo  a  bibliografia  pesquisada,  indicando  a  prova  (disciplina),  o  número  da
questão, a resposta marcada pelo candidato e a divulgada pelo gabarito preliminar e
as razões ou ponderações que, a seu ver, justificam o recurso;
d) um para cada questão ou erro/omissão dos gabaritos preliminares; e
e)  firmado  pelo  próprio  candidato  ou  por  seu  procurador  (acompanhado  de  cópia
autenticada da procuração específica, se for o caso).

9.5 Não serão analisados recursos:
a)  interpostos  via  fax,  correio  eletrônico  ou  por  qualquer  outra  forma  que  não  a
descrita na alínea b do subitem 9.4;
b)  cuja assinatura do candidato recorrente não conferir  com a contida na lista de
presença do Exame de Conhecimentos;
c) sem a cópia autenticada de procuração específica, quando for o caso; ou
d) em desacordo com as demais normas do item 9.

9.6 Os resultados dos recursos serão dados a conhecer coletivamente, por meio da
publicação dos gabaritos definitivos na página da Capitania dos Portos da Paraíba
(www.marinha.mil.br/cppb/) na internet, a partir da data estipulada no Calendário de
Eventos do Anexo I,  não sendo encaminhadas respostas individuais aos candidatos
recorrentes.

9.7 Os resultados dos recursos terão caráter irrecorrível na esfera administrativa.

10 - DA SELEÇÃO INICIAL E DA CONVOCAÇÃO PARA A 2ª ETAPA

10.1 A seleção inicial dos candidatos por curso dar-se-á pela ordem decrescente do
somatório  das  notas  obtidas  nas  provas  de  Matemática  e  Português.  Em caso de
empate,  o  posicionamento  na  classificação  inicial  dar-se-á  obedecendo  à  seguinte
ordem de prioridade:
a) Maior nota em Matemática; 
b) Maior nota em Português; e
c) Maior idade.

10.2 A seleção inicial dos candidatos inativos da MB para o curso CAAQ-CT/S dar-se-á
pelo critério de idade, priorizando o mais velho.

10.3 Serão convocados, os candidatos melhor classificados dentre os selecionados em
número igual ao dobro das vagas previstas, discriminando os titulares e os reservas e
observados os percentuais previstos no item 4.2,  estando assim em condições de
participar da 2ª etapa do Processo Seletivo (Teste de Suficiência Física).

10.4 A seleção inicial e a convocação para a 2ª etapa serão publicadas pela Capitania
dos Portos da Paraíba, na sua página na internet (www.marinha.mil.br/cppb/), a partir
da data prevista no Calendário de Eventos do Anexo I.

10.5 A 2ª etapa será realizada em local indicado na convocação, obrigatoriamente na
cidade do Órgão de Execução onde o candidato realizou a sua inscrição.

11  -  DA  APRESENTAÇÃO  DE  ATESTADOS  MÉDICOS  E  DO  TESTE  DE
SUFICIÊNCIA FÍSICA (TSF) – 2ª ETAPA

11.1 Os candidatos convocados, titulares e reservas, deverão comparecer nos locais,
dia e horários estabelecidos na convocação, para a realização da 2ª etapa do Processo
Seletivo, a qual tem caráter eliminatório.



11.2 Os  candidatos  convocados  deverão  apresentar  o(s)  atestado(s)  médico(s)
original(is), obrigatoriamente obtidos/realizados até 1 ano, que, conforme o modelo do
Anexo IV apresentem explicitamente no(s) seu(s) texto(s) que o candidato possui:
I - bom estado de saúde física e mental; e
II - boas condições visuais e auditivas.
11.3 A não apresentação, conforme estabelecido, dos atestados médicos previstos,
implicam na eliminação do candidato do Processo Seletivo.

11.4 Somente o candidato portador  do(s)  atestado(s)  médico(s)  mencionado(s)  na
alínea I do subitem 11.2, que ateste(m) ser possuidor de bom estado de saúde física,
realizará o teste de suficiência física.

11.5 Para  a  realização do TSF,  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.

11.6 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.
OBS: acessórios permitidos - protetor auricular, touca e óculos para natação.

11.7 Todas as provas serão realizadas no mesmo dia, com intervalo entre uma prova e
outra de no máximo 60 minutos.

11.8 Caso o candidato seja reprovado em uma ou mais provas, ser-lhe-á concedida
nova oportunidade, no prazo máximo de 1 (um) dia. Tornando o candidato a não lograr
êxito em qualquer das provas, será considerado eliminado do Processo Seletivo.

11.9 O candidato que não se apresentar nos dia(s) e horário(s) para a realização da(s)
prova(s) do TSF, em primeira ou em segunda oportunidade, ainda que por motivo de
força maior ou caso fortuito, será eliminado do Processo Seletivo.

12 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO PARA A 3ª ETAPA

12.1 Será divulgada,  a  partir  de 17 de setembro de 2019, na página da internet
(www.marinha.mil.br/cppb/), a classificação final e a convocação para a apresentação
dos candidatos selecionados na Capitania dos Portos da Paraíba para a 3ª Etapa -
Apresentação. Na mesma oportunidade, será divulgada também a relação, por ordem
decrescente  de  classificação,  dos  candidatos  classificados  que  se  mantiveram  na
condição de reservas.

12.2 O  candidato  convocado  que  não  se  apresentar  no  OE  no  dia  e  horário
estabelecidos será eliminado do Processo Seletivo.

13 - DA APRESENTAÇÃO AO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO (OE) - 3 ª ETAPA

13.1 Os  candidatos  convocados  deverão  se  apresentar  no  OE  no  dia  e  horário
estabelecidos na convocação. O candidato que deixar de fazê-lo será eliminado do
Processo Seletivo.

13.2 Por  ocasião  de  apresentação,  os  candidatos  receberão  as  instruções  finais
referentes à realização do curso, inclusive da matrícula.



14 - MATRÍCULA - 4ª ETAPA

14.1 Os candidatos titulares serão matriculados no Curso conforme programação do
Órgão de Execução – OE (CPPB).

15 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

15.1 A validade do Processo Seletivo encerra-se na data da matrícula no curso.

16 - ORIENTAÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

16.1  Não será permitido o uso de chinelos, “short”, bermuda, camiseta sem manga
ou boné (para homens) por ocasião do comparecimento para a realização das diversas
etapas e eventos do Processo Seletivo.

16.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos
os  atos,  editais,  comunicados  e  convocações  referentes  a  este  Processo  Seletivo,
diretamente  no seu  respectivo  OE,  tendo como base  o  Calendário  de  Eventos  do
Anexo I destas Normas, e no sítio do OE na internet.

16.3 Não  será  permitida  a  entrada  nos  locais  de  realização  do  exame  de
conhecimentos  de candidato  portando arma(s)  de  qualquer  espécie,  ainda que  se
tratando de militar ou civil em efetivo serviço ou com autorização de porte de arma.

16.4 Caso  seja  observado,  durante  a  realização  do  exame  de  conhecimentos,
candidato  portando  arma  de  qualquer  espécie,  será  solicitada  a  sua  retirada  do
recinto, sendo eliminado do Processo Seletivo.

16.5 Para  a  realização  das  provas  o  candidato  deverá  portar  o  comprovante  de
inscrição  e,  obrigatoriamente,  um documento  de  identificação  com foto  e  caneta
esferográfica  azul  ou  preta.  Será  facultado  portar  também  uma  garrafa  plástica
transparente com água. Não será permitido ingerir alimentos ou fumar nos recintos de
realização de provas.

16.6 Será vedada a consulta a qualquer material durante a realização das provas,
assim como será proibido copiar ou fotografar os seus conteúdos.

16.7 A não apresentação do documento de identificação na forma definida no item
7.2  por  ocasião  da  realização  das  provas  implicará  na  eliminação  automática  do
candidato do Processo Seletivo, exceto se atendido o previsto no subitem 7.4.

16.8 Os  candidatos  que portarem qualquer  aparelho  eletrônico  deverão desligá-lo
assim que entrar na sala de realização das provas, guardando dentro do envelope de
segurança ou saco plástico fornecido pelo fiscal,  que será lacrado na presença do
mesmo, colocando em baixo da cadeira na qual o candidato estiver sentado, ficando
sob a sua responsabilidade.

16.9 Será vedado o uso de óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc.

16.10 A Marinha do Brasil (MB) recomenda que o candidato não faça uso dos objetos
citados nos subitens 16.9 e 16.10, por ocasião da realização das provas.

16.11 A Marinha do Brasil (MB) não se responsabilizará pela guarda, perda ou extravio
de  objetos  pertencentes  aos  candidatos,  assim  como  por  danos  ocorridos  nos
mesmos.



16.12 O tempo mínimo de permanência dos candidatos nos recintos de realização de
provas será de 60 (sessenta) minutos após seu efetivo início. O candidato não poderá
levar  a  prova  após  a  sua  realização.  Será  disponibilizado  um modelo  para  que  o
candidato preencha o seu gabarito, possibilitando posterior conferência.

16.13 Iniciado  o  exame  de  conhecimentos,  não  haverá  mais  esclarecimentos.  O
candidato  somente  poderá  deixar  o  seu  lugar,  devidamente  autorizado  pelo
supervisor/fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de realização de provas,
observado o disposto nos subitens 16.13 e 16.17, ou nos casos abaixo especificados,
devidamente acompanhado por fiscal designado para esse fim.
a) atendimento médico por pessoal da área de saúde designado pela MB;
b) fazer uso de instalações sanitárias destinadas aos candidatos; ou
c) casos de força maior, comprovados pela supervisão do Processo Seletivo, sem que
aconteça saída da área circunscrita à realização das provas.

16.14 Em nenhum dos  casos  previstos  no  subitem acima haverá  prorrogação  do
tempo  destinado  à  realização  das  provas  pelo  candidato  e,  em caso  de  retirada
definitiva  do  recinto  de  realização  de  provas,  estas  serão  corrigidas  até  onde  as
respostas foram assinaladas no cartão-resposta.

16.15 Ao  término  do  tempo  concedido  para  realização  das  provas,  o  candidato
interromperá  a  resolução  das  mesmas  no  ponto  em  que  estiver,  reunirá  seus
pertences  e  aguardará  sentado  a  liberação  pelo  fiscal  para  deixar  o  recinto  de
realização  de  provas,  entregando  as  provas  e  o  cartão-resposta  ao  mesmo.  O
candidato deverá certificar-se de que preencheu corretamente e entregou o cartão-
resposta. A não devolução do cartão resposta implicará na eliminação do candidato do
Processo Seletivo.

16.16 Os  três  (3)  últimos  candidatos  remanescentes  deverão,  obrigatoriamente,
deixar  o  recinto  de  realização  de  provas  ao  mesmo  tempo,  após  registrar  suas
assinaturas em Ata.

16.17 É  da  inteira  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  continuamente  a
publicação de atos, editais, notícias e comunicações referentes ao presente Processo
Seletivo, assim como manter-se informado dos locais, datas e horários de realização
das  etapas  e  eventos  estabelecidos,  devendo,  para  tanto,  consultar  sempre  que
necessário a Divisão do Ensino Profissional Marítimo por meio do contato 3241-2805,
ramal 213 e a página na internet, no “link” (www.marinha.mil.br/cppb/).

16.18 O  candidato  deverá  comparecer  a  todas  as  etapas  e  eventos  do  Processo
Seletivo  com  a  antecedência  necessária,  observando  os  horários  estabelecidos,
sempre portando o comprovante de inscrição e documento de identificação.

16.19 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que deixar de comparecer, nos
locais, dias e horários determinados, a qualquer das etapas e eventos programados,
ou descumprir as normas deste Edital.

16.20 A  irregularidade  de  documentos,  verificadas  a  qualquer  tempo,  importarão
insubsistência de inscrição, nulidade da eventual seleção ou certificação, com perda
dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis.

16.21 No  caso  de  informação  inverídica,  o  candidato  estará  sujeito  às  sanções
devidas à falsidade de declaração, conforme estabelecido no parágrafo único do Art.
68 do Decreto-Lei nº 3688/41 – Lei das Contravenções Penais.

http://www.marinha.mil.br/cppb/


17 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

17.1 A CPPB informa que a MB não possui nenhum vínculo com qualquer curso ou
escola  preparatória,  assim  como  com relação  ao  material  didático  comercializado
pelos mesmos.

17.2  A  CPPB  não  se  responsabilizará  por  informações  relacionadas  ao  Processo
Seletivo que, porventura, sejam veiculadas por outros meios de comunicação que não
o  Diário  Oficial  da  União,  a  página  oficial  do  Órgão  de  Execução
(www.marinha.mil.br/cppb/).

17.3 Os casos omissos serão resolvidos pela CPPB.

João Pessoa, PB, em 04 de julho de  2019.

DIOGO DE MOURA FIGUEIREDO
Capitão de Corveta

Ajudante
 MjgwNDowN2YxOmUzODA6ZDViZDpjMTE5OjJhZjg6NTE3ZjowOGM2:V2VkLCAyMCBKdW4gMjAxOCAxNzozNTo0OSAtMDMwMA==
 MjgwNDowN2YxOmUzODA6ZDViZDpjMTE5OjJhZjg6NTE3ZjowOGM2:V2VkLCAyMCBKdW4gMjAxOCAxNzozNTo0OSAtMDMwMA==

http://www.marinha.mil.br/cppb/


ANEXO I

CALENDÁRIO DE EVENTOS DO PROCESSO SELETIVO

EVT DATAS ATIVIDADES HORÁRIO LOCAL

01 01 a 23/08/2019 Período de inscrição. 09:00h às 11:15h
13:05h às 16:30h

CPPB

02 26/08/2019 Divulgação do endereço do local de realização da
prova (Exame de Conhecimentos), bem como 
sala/setor do candidato.

09:00h às 11:15h
13:05h às 16:30h

CPPB e Site:
www.cpp  b  .mar.mil.br

 

03

01/09/2019

Aplicação da Prova (Exame de Conhecimentos):
 07:00h – abertura dos portões;
 07:50h – fechamento dos portões;
 08:20h – limite para entrar na sala;
 09:00h – início da prova; 
 09:30h – tempo mínimo em sala; e
 12:00h – término da prova.

07:00h
às

12:00h

Será disponibilizado
no site da CPPB.

04 Até 03/09/2019 Divulgação de Gabarito Preliminar; e
Início do período para interpor recurso.

CPPB e site:
www.cpp  b  .mar.mil.br

05 05/09/2019 Término do período para interpor recurso. 09:00h às 11:15h
13:05h às 16:30h

CPPB

06 A partir de
06/09/2019

Divulgação do Gabarito Oficial. 09:00h às 11:15h
13:05h às 16:30h

CPPB e site:
www.cpp  b  .mar.mil.br

07 Até 09/09/2019 Divulgação do Resultado Preliminar dos 
Candidatos (Titulares/Reservas)

09:00h às 11:15h
13:05h às 16:30h

CPPB e site:
www.cpp  b  .mar.mil.br

08 10/09/2019 Entrega de Documentação: Candidatos Titulares 
e Reservas.

09:00h às 11:15h
13:05h às 16:30h

CPPB

09 11/09/2019 Divulgação dos  candidatos  selecionados  para o
Teste  de  Suficiência  Física  (TSF)  após
apresentação dos documentos. 

09:00h às 11:15h
13:05h às 16:30h

CPPB e site:
www.cpp  b  .mar.mil.br

10 13/09/2019 Teste  de Suficiência  Física  (TSF) -  Candidatos
Titulares e Reservas.

09:00h às
12:00h

Disponível no Site:
www.cpp  b  .mar.mil.br

11 17/09/2019 Divulgação da Classificação Final (após entrega
de  documentos  e  aplicação  do  Teste  de
Suficiência Física - TSF)

09:00h às 11:15h
13:05h às 16:30h

CPPB e site:
www.cpp  b  .mar.  mil.br

12 20/09/2019 Matrícula 09:00h CPPB

13 23/09/2019 Início dos Cursos
13:00h às 17:00h EPM - CABEDELO

18:00h às 22:00h IFPB – CABEDELO
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ANEXO II

MODELO DO ATESTADO MÉDICO
CERTIFICADO MÉDICO (HEALTH CERTIFICATE), DE ACORDO COM A

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE PADRÕES DE INSTRUÇÃO, CERTIFICAÇÃO E
SERVIÇO DE QUARTO PARA MARÍTIMOS - STCW, PARA OS TRABALHADORES

AQUAVIÁRIOS DO GRUPO MARÍTIMOS QUE OPERAM EMBARCAÇÕES
CLASSIFICADAS PARA NAVEGAÇÃO EM MAR ABERTO E APOIO MARÍTIMO.

CERTIFICADO MÉDICO
Health Certificate

(DE ACORDO COM A NR 30 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO)

Nome/Name:__________________________________________________________________________________________

Data de Nascimento/Date of Birth:________________________________________________________________________

Sexo/Gender:__________________________________________________________________________________________

Nacionalidade/Nationality:_______________________________________________________________________________

Matrícula/Identification:_________________________________________________________________________________

CPF/CPF Id:__________________________________________________________________________________________

Cargo/Function: Aluno do Curso de Adaptação para Aquaviários - Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de 
Saúde (CAAQ-CT/S)

Tipo de Exame/Type of Medical Exam:_____________________________________________________________________

(    ) Admissional/Admission                  (      ) Periódico/Periodic
( X ) Outro/Other:Matrícula em   Curso de Adaptação para Aquaviários - Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de 
Saúde (CAAQ-CT/S)

Médico Coordenador/Medical Coordinator:
____________________________________

Riscos Ocupacionais da Atividade/Occupational Risks:

Físicos/Physical:
(    ) Ausentes/Absent (    ) Calor/Heat (    ) Ruído/Noise
(    ) Frio/Cold / (    ) Vibração/Vibration
(    ) Outros/Others:_____________________________________________________________________________________

Químicos/Chemical:
(    ) Ausentes/Absent (    ) Hidrocarbonetos/Hydrocarbons
(    ) Gases Tóxicos/Toxic Gases (    ) Produtos Químicos/Chemical Products
(    ) Outros/Others:_____________________________________________________________________________________

Biológicos/Biological:
(    ) Ausentes/Absent    (     ) Agentes microbiológicos/Microbiological pathogens
(    ) Outros/Others:_____________________________________________________________________________________

EXAMES COMPLEMENTARES/Additional Exams:

Exame/Exam:                                                                Data/Date:

(      ) Apto/Fit for duty (       ) Inapto/Unfit for duty

Certifico que fui informado sobre o conteúdo deste documento e que tenho o direito de solicitar recurso (apelação) se eu não 
concordar com isso.
I hereby certify that I was informed about the content of this document: and that I have the right to ask for recourse (appeal) 
if I do not agree with it.

___________________________________, ________ de ____________________de _____________.



Local e data/Place and Date

_______________________________                                                            ____________________________________
Médico/Doctor/CRM                                                                                                          Tripulante/Crew member

Este Certificado de Saúde tem validade de um ano; menos apenas se claramente registrado. / This Health Certificate is valid 
for one year, except if clearly stated otherwise.
De acordo com Reg 1/9 do SCTW, MLC-2006 / In accordance with SCTW Reg 1/9, MLC-2006.

Informações adicionais/Additional Information:

Pergunta/Question Sim / Yes Não / No Sim / Yes Não / No

A identificação foi verificada?
Was the identity verified?

A audição atende os requisitos mínimos para embarque?
Is hearing adequate for boarding?

A audição sem próteses é adequada?
Is unaided hearing adequate?

A visão de cores atende aos padrões?
Is colour vision adequate?

Data da última verificação de daltonismo (máximo: 6 anos)
Last colour vision evaluation (Max. 6 years)

Alguma limitação ou restrição médica?
Any medical limitation or restriction?

Se sim, qual?
If (Yes), specify:

O marítimo está livre de condições que possam torná-lo inapto?
Is the seafarer free of health conditions that could impair him?

Altura / Height __________________________________

Cor dos olhos / Eye color __________________________

___________________________________, ________ de ____________________de _____________.
Local e data/Place and Date

_______________________________                                                                    ____________________________________
            Médico/Doctor/CRM                                                                                                        Tripulante/Crew member



LCAyMCBKdW4gMjAxOCAxNzozNTo0OSAtM

ANEXO III

PROGRAMA DO EXAME DE CONHECIMENTOS DO PROCESSO SELETIVO CAAQ-CT/S
2019

1. LÍNGUA PORTUGUESA

I) INTERPRETAÇÃO DE TEXTO / Vocabulário aplicado ao texto.

II) GRAMÁTICA APLICADA AO TEXTO
a) Substantivos (classificação, formação e flexão);
b) Adjetivos (pátrios, formação, locução adjetiva);
c) Verbos (flexionar nos modos indicativo, substantivo e imperativo);
d) Pronomes (pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido e interrogativo);
e) Advérbios (locuções adverbiais);
f) Artigos (definidos e indefinidos);
g) Numerais (cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários);
h) Preposições;
i) Conjunções; e
j) Interjeições.

III) PONTUAÇÃO
a) Empregar os sinais de pontuação.

IV) NORMAS DE ORTOGRAFIA
a) Representação (palavras com diferentes dificuldades na escrita); e
b) Acentuação gráfica (oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas).

V) RELAÇÕES DE CONCORDÂNCIA
a) Concordância Nominal; e
b) Concordância Verbal.

VI) TERMOS ESSENCIAIS DA ORAÇÃO
a) Sujeito; e
b) Predicado.

VII) TERMOS INTEGRANTES DA ORAÇÃO
a) Complementos Verbais (objetos direto e indireto); e
b) Complemento nominal.

VIII) TERMOS ACESSÓRIOS DA ORAÇÃO
a) Adjunto Adnominal;
b) Adjunto Adverbial; e
c) Aposto.

2. MATEMÁTICA

I) NÚMEROS E OPERAÇÕES
a) Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e suas 
operações;
b) Dízima Periódica;
c) Potenciação;
d) Notação Científica;
e) Equações do 1º e 2º grau;



f) Inequações.

II) ESPAÇO E FORMAS
a) Figuras Planas;
b) Ampliação e redução de figuras;
c) Semelhança de Triângulos e Polígonos;
d) Simetrias;
e) Relações métricas no triângulo retângulo e na circunferência;
f) Teorema de Pitágoras;
g) Polígonos Inscritos;
h) Teorema de Tales.

III) GRANDEZAS E MEDIDAS
a) Comprimento, superfície, capacidade, tempo, massa, temperatura e valor (sistema 
monetário);
b) Algarismo duvidoso e significativo;
c) Área e Perímetro;
d) Razão e produto entre grandezas;
e) Circunferências.

IV) TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
a) Gráficos e Tabelas;
b) Frequências e amplitudes;
c) Noções de estatística e probabilidade.



ANEXO IV

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA

DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº 11-___________/2019

CURSO                     PERÍODO                Nº da             CIR

CATEGORIA ATUAL          DATA DE AVERBAÇÃO DA CIR GRUPO 
(Marítimo/Fluviário/Pescador)

NOME DO CANDIDATO

IDENTIDADE (ÓRGÃO EMISSOR) CPF

ENDEREÇO BAIRRO

CIDADE ESTADO CEP

EMAIL TELEFONES DE CONTATO 
(Fixo/Celular)

PAI

MÃE

NASCIMENTO NATURALIDADE NACIONALIDADE      ESTADO 
CIVIL

João Pessoa-PB, em ___________ de _____________________________de ___________________.

 ____________________________________       ____________________________________________
                  Assinatura do candidato        Assinatura do Responsável pela Inscrição



=============================================================================

 MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA

ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

 

CURSO  PERÍODO DO CURSO 

João Pessoa-PB, em ___________ de _____________________________de ___________________.

 ____________________________________       ____________________________________________
                  Assinatura do candidato        Assinatura do Responsável pela Inscrição

2ª VIA
CANDIDATO

INSCRIÇÃO Nº 
11-___________/2019



ANEXO V

FOLHA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

O recurso deverá ser preenchido de forma legível e conter as seguintes informações:

a) Nome e número de inscrição do candidato,  bem como a indicação do Curso a que está
concorrendo;

b) Indicação  do  número  da  questão,  da  resposta  marcada  pelo  candidato  e  da  resposta
divulgada no gabarito, quando se tratar de recurso contra gabarito ou conteúdo de questão da
prova teórica; e

c) Argumentação lógica e consistente.

LETRA LEGÍVEL/NOME DO(A) CANDIDATO(A):

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: CURSO:

NÚMERO DA QUESTÃO OBJETO DO RECURSO:

GABARITO DIVULGADO PELA CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA :

GABARITO DO CANDIDATO:

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: (campo obrigatório)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (campo obrigatório)

João Pessoa, PB., ____ de ______________ de 2019.

_______________________________________
                                              (ASSINATURA DO CANDIDATO)




	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

