
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE
AQUAVIÁRIOS – PESCADOR PROFISSIONAL NÍVEL 1 - SESSÃO DE CONVÉS E

MÁQUINAS (CFAQ – POP1/MOP1 T1 2022).

O referido processo seletivo foi confeccionado em cumprimento ao previsto

nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  o  Ensino  Profissional  Marítimo  nº30

(NORMAM-30) e no Programa de Ensino Profissional Marítimo para Aquaviários –

2022 (PREPOM/Aquaviários 2022).

O presente processo seletivo destina-se a preencher a quantidade de (30

vagas)*, atendendo às necessidades da comunidade pesqueira no município de

Anchieta-ES, através da solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA-ES

SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA, evidenciados pelo Ofício N° 047 de 14 de

setembro de 2021.

1- São propósitos do Curso: 

1.1 - Destina-se ao preparo de profissionais para ingresso na Marinha Mer-

cante como Aquaviários do 3º Grupo - Pescadores, Seção de Convés e de Máqui-

nas, com inscrição na categoria Pescador Profissional (POP1) e/ou Motorista de Pes-

ca (MOP1), no nível de habilitação 1.

1.2 - As capacidades e limitações do POP nível 1 estão descritas abaixo:

a) Comandante (CMT) de embarcações de pesca com AB menor ou igual a

10, empregadas na navegação interior e nas áreas de navegação definidas nos li-

mites estabelecidos pela Capitania dos Portos (CP) de sua jurisdição, não podendo

afastar-se mais de 50 milhas da CP/DL/AG de sua jurisdição.

b) Subalterno de Quarto de Navegação (SQN) nas embarcações de pesca de

qualquer AB, na Navegação Interior.

c) Serviços Gerais de Convés (SGC) nas embarcações de pesca até 100 AB,

em qualquer tipo de navegação.

1.3 - As capacidades e limitações do MOP nível 1 estão descritas abaixo:

a) Chefe de Máquinas (CHM) de embarcações de pesca de potência propulso-

ra até 170 kW, empregadas na Navegação em Mar Aberto dentro dos limites de vi-

sibilidade da costa brasileira (20 milhas náuticas) e na Navegação Interior.
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b) Subalterno de Quarto de Máquinas (SQM) de embarcações de pesca até

500 kW na Navegação na costa brasileira e na Navegação Interior.

c) Serviços Gerais de Máquinas (SGM) de embarcações de pesca de qualquer

kW na Navegação Interior.

Observações:

1) Este curso também é empregado para formação de Aprendizes de Pesca

(APP) e Aprendizes de Motorista de Pesca (APM) - Será concedido pelas Capitanias,

suas Delegacias ou Agências, a título provisório, ao candidato com mais de 16 e

menos de 18 anos de idade, desde que autorizado pelo pai, tutor ou juiz competen-

te. Após completar 18 anos, o APP/APM poderá requerer, em qualquer OE, a Cader-

neta de Inscrição e Registro (CIR) de POP1/MOP1;

2) O APP/APM deverá acompanhar o trabalho de bordo, não podendo assumir

função como tripulante, pois não faz parte do CTS da embarcação; e

3) Deverão ser observadas as limitações constantes do Estatuto da Criança e

do Adolescente (ECA).

2 - Local de realização:

2.1 - O curso será ministrado no Auditório da Secretaria de Agricultura do

município de Anchieta-ES, no horário das 8h às 16h30min, no período de 18 de

abril a 09 de maio de 2022.

3 – Inscrição:

3.1 - Condições para inscrição:

a) Ser brasileiro(a) nato ou naturalizado(a);

b)  Maior  de  dezoito  anos  no  ato  da  matrícula,  exceto  no  caso  de

APP/APM, conforme as Observações do Propósito do Curso;

c) Possuir escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental; 

d) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; e

e)  Apresentar  indicação  de  Empresa  de  Pesca  ou  de  entidades

representativas dos pescadores (Empresa, Federação, Sindicatos ou Colônias).

3.2  -  Será  de  responsabilidade  da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  PESCA  E

AQUICULTURA  a seleção inicial e a observância da prioridade no preenchimento

das (30 vagas)*, mediante aprovação neste processo seletivo.
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4 - Exame de seleção:

4.1 - Os candidatos serão submetidos a um teste de suficiência física (TSF) a

ser realizado pela Capitania dos Portos do Espírito Santo, constando das seguintes

provas: 

a) Natação, na distância de 25 metros, sem limite de tempo; e 

b)  Permanência  flutuando,  sem  qualquer  auxílio,  com  duração  de  dez

minutos. 

4.2 - Observações: 

a)  Para  serem  submetidos  ao  teste,  os  candidatos  deverão

apresentar atestado médico simples, emitido há menos de um ano, que

comprove bom estado de saúde física  e mental  para a realização das

atividades descritas no item 4.1; 

b) Após a realização do teste de suficiência física, será divulgado pelo OE

relação de candidatos titulares e reservas. Os candidatos titulares e os reservas

(que desejarem concorrer às vagas em caso de desistência de candidato titular)

deverão apresentar, em data estabelecida pelo OE, atestado médico, assinado por

um médico do trabalho, de acordo com os requisitos estabelecidos no Quadro II

constante da Norma Reguladora Nº 30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário

da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia;

c) Será desclassificado o candidato que:

I. Não obtiver aprovação nos índices do TSF. 

II. Utilizar meios para obter vantagens indevidas como, por exemplo, o

uso de nadadeiras, flutuadores ou colocar o pé no chão por conta da realização do

TSF; e

III. Apresentar  comportamento  incompatível  com os  padrões  de  moral,

bons costumes e disciplina, em qualquer etapa.

d) Este exame de seleção não tem caráter de concurso público para ingresso

na  Marinha  Mercante  ou  na  Marinha  do  Brasil  (MB)  e  visa,  apenas,  definir  a

classificação do candidato à luz do número de vagas estabelecido.

4.3  - O Teste de Suficiência Física (TSF) será realizado no Rancho Santana

localizado no município  de Anchieta-ES, no dia 18 de abril de 2022, às 09h.
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5 – Matrícula:

5.1  -  Para  a  efetivação  da  matrícula,  o  candidato  deverá  apresentar  os

seguintes documentos (original e cópia simples):

a) Documento oficial de identificação válido com fotografia;

b) CPF;

c) Comprovação de estar quites com a Justiça Eleitoral (nada consta do site

da Justiça Eleitoral);

d) Certificado de Reservista ou outro documento que comprove a quitação

com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino;

e)  Comprovante de residência ou declaração que contenha o art.  299 do

Código Penal;

f) Uma uma foto tamanho 3 x 4 (foto simples);

g) Comprovante de escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental;

h) Atestado Médico Ocupacional (ASO) que indique, explicitamente, atender

aos  padrões  de  aptidão  médica  e  habilidade  física  mínima  para  o  exercício

profissional como aquaviário, estabelecidos nas Normas da Autoridade Marítima e

no quadro II da NR-30 do Ministério do Trabalho e Emprego.

i) Nos casos em que o candidato for aquaviário, será realizada a substituição

da etiqueta da CIR.

5.2  -  Em havendo dúvida  quanto  à  autenticidade  dos  referidos  registros,

poderá  ser  exigido  do  candidato  que  os  citados  documentos  venham  a  ser

apresentados com firma reconhecida, em consonância com o preconizado no art.

9º do Decreto nº 9.094/2017.

5.3 - O curso não será realizado caso não sejam preenchidas pelo menos

30% das vagas alocadas.

6 – Eliminação:

6.1  -  Será  eliminado  do  processo  seletivo  o  candidato  que  deixar  de

comparecer nos dias e horas determinadas nos eventos constantes no anexo “A”

desta norma, ainda que por motivo de força maior ou caso fortuito, ou descumprir

as normas do processo seletivo; e

6.2  –  Deixar  de  entregar,  falsificar  ou  fraudar  quaisquer  documentos  em

qualquer etapa do processo seletivo.
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7 - Divulgação dos resultados:

7.1  -  O  resultado  do  exame de  seleção  será  divulgado  pela  PREFEITURA

MUNICIPAL DE ANCHIETA-ES SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA no Auditório

da Secretaria de Agricultura.

8 – Casos omissos:

8.1 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Ensino Profissional

Marítimo (DEPM).

*  Caso  as  condições  de  combate  e  enfrentamento  a  proliferação  a  COVID-19

permitam. Dependendo da cor do “Mapa de Risco Covid do Município”, no período

proposto para o respectivo curso, o mesmo será realizado com 50% do efetivo

completo da turma.

Vitória, ES, em 01 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO GOMES
Capitão Tenente (RM1-AA)

Chefe do Departamento de Ensino Profissional Marítimo

ASSINADO DIGITALMENTE
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ANEXO A

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS –

PESCADOR PROFISSIONAL NÍVEL 1 - SESSÃO DE CONVÉS E MÁQUINAS (CFAQ – POP1/MOP1 T1 2022).

CALENDÁRIO DE EVENTOS

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL

Período  de  inscrição  com  apresentação  dos
documentos referentes à matrícula

17/02
à

21/03
9h às 16h SMPA

Entrega dos Atestados médicos para realização
do TSF

18/04 08:30h 
Rancho
Santana

Aplicação do Teste de Suficiência Física (TSF) 18/04 09h às 11h
Rancho
Santana

Divulgação  do  Resultado  Final  do  Processo
Seletivo

18/04 12:30h
Rancho
Santana

Matrícula 18/04 12:35h SMPA

Início do curso CFAQ-POP1 C/M N1 T1/2022 18/04 13h
Auditório da

Secretaria  de
Agricultura

Término do curso CFAQ-POP1 C/M N1 T1/2022 09/05 16:30h
Auditório da

Secretaria  de
Agricultura
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