
MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA 
EDITAL DE 23 DE MARÇO DE 2018 

 
PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO PARA 

AQUAVIÁRIOS CAAQ-CT/S 2018  
 

O Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) 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 de Adaptação para 
Aquaviários, Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde (CAAQ-CT/S) 2018, estarão 
abertas as inscrições no período de 09 a 23 abril de 2018, para o doravante denominado Processo 
Seletivo (PS), o qual será regido pelo presente Edital. 

 
1 - O Edital completo, com seus anexos, estará à disposição dos candidatos na Internet, no endereço 
www.ciaga.mar.mil.br. 
2 - O PS destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 30 vagas, conforme abaixo: 
 

CURSO VAGAS LOCAL 

CAAQ-CT/S 30 Capitania dos Portos do Rio de Janeiro – CPRJ 

 
3  Dos requisitos para participar do PS 
3.1  CONDIÇÕES GERAIS (a todos os candidatos): 

a) ser brasileiro (ambos os sexos) nato ou naturalizado, com idade mínima de 18 (dezoito) anos em 
13 de agosto de 2018; 

b) não estar na condição de réu em ação penal; 
c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, em caso de candidato do sexo masculino; 
d) estar em dia com as obrigações da Justiça Eleitoral; 
e) não ter sido licenciado ou excluído, a bem da disciplina, do serviço ativo nas Forças Armadas ou 

Forças Auxiliares; 
f) não ser militar reformado por invalidez definitiva ou civil aposentado por invalidez permanente; 
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$ 50,00 (cinquenta reais); e 
j) cumprir as instruções estabelecidas neste Edital. 

 
3.2  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 I)  Para a categoria Cozinheiro (CZA) 

 possuir Ensino Fundamental completo e, no mínimo, curso de capacitação de Cozinheiro, 
com carga horária mínima de 160 horas;  

II)  Para a categoria Taifeiro (TAA) 
  possuir Ensino Fundamental completo e, no mínimo, curso de capacitação de 
Garçom/Taifeiro, com carga horária mínima de 160 horas;  

III)  Para a categoria Enfermeiro (ENF) 
 ser Enfermeiro ou Técnico em Enfermagem, com diploma ou certificado expedido de acordo 
com a legislação vigente e registrado pelo órgão competente; 
 
 



IV) Para a categoria Auxiliar de Saúde (ASA) 

  ser Auxiliar de Enfermagem, com certificado conferido por instituição de ensino, nos termos 
da  legislação vigentes e registrado pelo órgão competente; e 

V) Para os inativos da Marinha do Brasil (MB)  

 possuir as 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) 
 

4 - Calendário de Eventos 
N. do 

Evento 
DATA 

ATIVIDADE LOCAL 

01 
09ABR a 23ABR 

 
Período de Inscrições. 

Na página do CIAGA na internet  
endereço www.ciaga.mar.mil.br 

02 
A partir de 
04JUN2018 

Divulgação da relação dos candidatos 
inscritos e dos locais de realização do 
exame de conhecimentos. 

Na página do CIAGA na internet  
endereço www.ciaga.mar.mil.br 

03 

 

10JUN2018 

 

1º Etapa - Aplicação das provas do exame 
de conhecimentos (10:30 às 13:30 hs) 
-------------------------------------------------- 
08:30 hs: Abertura dos portões. 
09:30 hs: Fechamento dos portões. 

 
 

ASD 

04 11JUN2018 
Publicação dos conteúdos e dos gabaritos 
preliminares das provas do exame de 
conhecimentos.  

Na página do CIAGA na internet 
endereço www.ciaga.mar.mil.br 

05 12 e 13JUN2018 Período para interpor recurso. 
CIAGA 

Av. Brasil, 9020 – Olaria – RJ 
Horário: 08:00 as 15:30h 

06 16JUL2018 Divulgação dos gabaritos definitivos. 
Na página do CIAGA na internet 
endereço www.ciaga.mar.mil.br 

07 

 
A partir de 
16JUL2018 

Divulgação da Classificação inicial e 
convocação dos candidatos para a 2ª etapa 
do PS.  

Na página do CIAGA na internet 
endereço www.ciaga.mar.mil.br 

08 25JUL2018 
Realização da 2ª Etapa - Verificação de 
Documentos e Avaliação de atestados 
médicos. 

CIAGA 
Av. Brasil, 9020 – Olaria – RJ 

Horário: 08:00 as 10:00h 

09 26JUL2018 Data para interpor recurso da avaliação 
documental dos atestados médicos 

CIAGA 
Av. Brasil, 9020 – Olaria – RJ 

Horário: 08:00 as 15:30h 

10 30JUL2018 
Convocação dos candidatos para a 
realização da 3ª Etapa – Teste de 
Suficiência Física (TSF). 

Na página do CIAGA na internet 
endereço www.ciaga.mar.mil.br 

11 
01AGO2018 Realização da 3ª Etapa - Teste de 

suficiência física (TSF), 1º oportunidade. 
CIAGA 

Av. Brasil, 9020 – Olaria - RJ 

12 
02AGO2018 Realização da 3ª Etapa - Teste de 

suficiência física (TSF), 2ª oportunidade. 
CIAGA 

Av. Brasil, 9020 – Olaria - RJ 

13 
A partir de 

06AGO2018 
Divulgação da classificação final e 
convocação dos candidatos selecionados 
para 4ª Etapa. 

Na página do CIAGA na internet  
endereço www.ciaga.mar.mil.br 



14 13AGO2018 4ª Etapa-Matrícula e início de Curso.  
CPRJ 

Av. Alfred Agache s/nº  - Centro – 
RJ - 08:00h 

 
Rio de Janeiro, 23  de março de 2018. 

 
 VANLEY MONTEIRO SOARES      

     Contra-Almirante 
     Comandante 


