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A Diretoria de Portos e Costas (DPC) inscreve atÃ© este domingo, dia 13, candidatos
interessados aos Cursos de AdaptaÃ§Ã£o a Segundo Oficial de MÃ¡quinas (Asom) e de
AdaptaÃ§Ã£o a Segundo Oficial de NÃ¡utica (Ason) da Marinha Mercante. Ao todo, sÃ£o 170
vagas distribuÃ-das nas cidades do Rio de Janeiro e BelÃ©m, no ParÃ¡.
Homens e mulheres podem participar. O interessado deve atender a alguns prÃ©-requisitos,
entre eles: ser brasileiro nato ou naturalizado; estar com idade mÃ-nima de 18 anos em 1Âº de
setembro de 2014; possuir formaÃ§Ã£o em bacharelado ou tecnolÃ³gica em algumas Ã¡reas,
conforme fixado em edital; possuir registro no Cadastro de Pessoa FÃ-sica (CPF); entre outros.
Outros prÃ©-requisitos, assim como listagem de cursos aceitos.
As inscriÃ§Ãµes sÃ£o feitas apenas pela internet, na pÃ¡gina do Centro de InstruÃ§Ã£o
Almirante GraÃ§a Aranha (Ciaga). AtravÃ©s do link Â“ASOM/N 1.2014â€³, os interessados
deverÃ£o informar e confirmar os seus dados ao preencher o formulÃ¡rio de prÃ©-inscriÃ§Ã£o,
e, apÃ³s isso, imprimir o boleto bancÃ¡rio no valor de R$50, a ser pago atÃ© a prÃ³xima
segunda-feira, dia 14, por meio de dÃ©bito em conta corrente ou pela apresentaÃ§Ã£o do
boleto em qualquer agÃªncia bancÃ¡ria. Interessados em pedir isenÃ§Ã£o da taxa tiveram
atÃ© a Ãºltima segunda-feira, 7, para realizar a solicitaÃ§Ã£o.
O processo seletivo serÃ¡ composto de etapas classificatÃ³rias e eliminatÃ³rias, como exame
de conhecimentos, a ser aplicado no dia 17 de maio, das 9h Ã s 13h; seleÃ§Ã£o psicofÃ-sica;
teste de suficiÃªncia fÃ-sica; e o prÃ³prio perÃ-odo de adaptaÃ§Ã£o no Ciaga ou no Centro de
InstruÃ§Ã£o Almirante Braz de Aguiar (Ciaba). Os exames de conhecimentos compreenderÃ£o
ainda duas provas, uma de CiÃªncias Humanas, com InglÃªs e PortuguÃªs, e outra de
CiÃªncias Exatas, com MatemÃ¡tica e FÃ-sica.
Ã‰ recomendado ainda que os candidatos compareÃ§am com uma hora de antecedÃªncia no
local de prova, com comprovante de inscriÃ§Ã£o e documento de identificaÃ§Ã£o com foto. Os
candidatos selecionados no concurso comeÃ§arÃ£o o perÃ-odo de adaptaÃ§Ã£o a partir do
dia 18 de agosto atÃ© 31 de agosto, quando serÃ¡ encerrado o processo seletivo.
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