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A Escola de FormaÃ§Ã£o da Marinha Mercante (Efomm) recebe, atÃ© 15 de janeiro,
inscriÃ§Ãµes para processo seletivo para os cursos de adaptaÃ§Ã£o a Segundo Oficial de
MÃ¡quinas (Asom) e Segundo Oficial de NÃ¡utica (Ason). A oferta Ã© de 250 vagas, sendo 150
para o Centro de InstruÃ§Ã£o Almirante GraÃ§a Aranha/Ciaga-RJ e 100 para o Centro de
InstruÃ§Ã£o Almirante Braz de Aguiar/Ciaba-PA.
A seleÃ§Ã£o Ã© destinada a candidatos de ambos os sexos com formaÃ§Ã£o superior na
Ã¡rea de exatas. Os cursos nÃ£o possibilitam ingresso na Marinha, mas sim certificaÃ§Ã£o
internacional para atuaÃ§Ã£o no mercado, onde os vencimentos para tais funÃ§Ãµes sÃ£o da
ordem de R$7 mil.
No Rio de Janeiro, as aulas serÃ£o realizadas no Ciaga e tambÃ©m nas instalaÃ§Ãµes da
Universidade da PetrobrÃ¡s. No ParÃ¡, os alunos irÃ£o para o Ciaba, em BelÃ©m.
O atendimento aos interessados serÃ¡ realizado atÃ© as 23h59 do prÃ³ximo dia 15, na pÃ¡gina
eletrÃ´nica do Ciaga. A taxa Ã© de R$50 e poderÃ¡ ser paga atÃ© o dia 16 de janeiro
(inclusive).
Podem participar profissionais de ambos os sexos, com idade entre 18 e 40 anos em 1Âº de
janeiro de 2012, que estejam em dia com as obrigaÃ§Ãµes civis e militares (sexo masculino),
possuam Cadastro de Pessoas FÃ-sicas (CPF) e documento oficial de identidade com
fotografia, entre outros requisitos.
Para Segundo Oficial de MÃ¡quinas (Asom) sÃ£o aceitos bacharelados em Engenharia: Naval,
MecÃ¢nica, Industrial MecÃ¢nica, ProduÃ§Ã£o MecÃ¢nica, ProduÃ§Ã£o Industrial,
MecatrÃ´nica, ElÃ©trica, EletrotÃ©cnica, EletrÃ´nica, AutomaÃ§Ã£o ou AutomaÃ§Ã£o e
Controle; e curso de Tecnologia em: ConstruÃ§Ã£o e ManutenÃ§Ã£o de Sistemas de
NavegaÃ§Ã£o Fluvial, ConstruÃ§Ã£o Naval, ManutenÃ§Ã£o de Sistemas de MÃ¡quinas e
Equipamentos, ManutenÃ§Ã£o Industrial, FabricaÃ§Ã£o MecÃ¢nica, Metalurgia e Materiais ou
MecatrÃ´nica.
JÃ¡ para Segundo Oficial de NÃ¡utica (Ason) sÃ£o aceitos bacharelados em qualquer
Engenharia, Astronomia, Oceanografia, Meteorologia, MatemÃ¡tica, FÃ-sica, QuÃ-mica,
QuÃ-mica Industrial, EstatÃ-stica, Economia ou InformÃ¡tica; cursos de Tecnologia em:
OperaÃ§Ã£o e AdministraÃ§Ã£o de Sistemas de NavegaÃ§Ã£o Fluvial, ConstruÃ§Ã£o e
ManutenÃ§Ã£o de Sistemas de NavegaÃ§Ã£o Fluvial, ConstruÃ§Ã£o Naval ou Naval; e
Licenciaturas em MatemÃ¡tica, FÃ-sica ou QuÃ-mica.
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O pontapÃ© inicial do concurso serÃ¡ dado no dia 12 de fevereiro, com a aplicaÃ§Ã£o do
exame de conhecimentos (InglÃªs, PortuguÃªs, MatemÃ¡tica e FÃ-sica). A seleÃ§Ã£o
compreende, ainda, exames de saÃºde, teste de suficiÃªncia fÃ-sica, perÃ-odo de
adaptaÃ§Ã£o e verificaÃ§Ã£o de documentos.
Os aprovados farÃ£o seu curso em turmas diferenciadas, cujas aulas terÃ£o inÃ-cio entre abril
e junho de 2012. Durante sua formaÃ§Ã£o, os alunos recebem um auxÃ-lio-financeiro mensal
no valor de R$700, alimentaÃ§Ã£o e alojamento. Em alguns casos, poderÃ¡ ser concedido
auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o mensal no valor de R$440.
O perÃ-odo acadÃªmico do Asom Ã© de 34 semanas e seu estÃ¡gio embarcado se prolonga
por seis meses de efetivo embarque, devendo ser completado, obrigatoriamente, em 12 meses
no mÃ¡ximo. JÃ¡ o perÃ-odo acadÃªmico do Ason se estende por 12 meses e seu estÃ¡gio
embarcado se prolonga por 12 meses de efetivo embarque, devendo ser completado,
obrigatoriamente, em 24 meses no mÃ¡ximo.
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