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taformas, terminais marítimos, estaleiros e simuladores;
- atividades militares – desenvolvidas com vistas à
formação militar-naval e compreendem disciplinas
curriculares, embarques, formaturas, cerimônias e
eventos cívico-militares, serviço diário, prática de
liderança e atividades de rotina das Organizações
Militares;
e
- atividades extraclasse – destinam-se a complementar o curso e compreendem palestras, seminários, filmes, visitas, atividades sociais e esportivoculturais, de interesse para a formação do aluno.
Após o término do 3º ano, o aluno realizará, obrigatoriamente, o Estágio
de Praticante, denominado Programa de
Estágio (PREST), a
bordo de embarcações
mercantes utilizadas
na navegação marítima e no apoio marítimo, exclusivamente
em empresas indicadas pelos Centros de
Instrução.
Durante os semestres acadêmicos, os alunos são
militares, conforme previsto no Estatuto dos Militares, por estarem realizando a Formação de Oficiais
da Reserva da Marinha.
Após a declaração de Praticantes, os alunos são desligados do Serviço Ativo da MB, incluídos como
Guarda-Marinha na Reserva, de acordo com a legislação em vigor. Como alunos civis, passam a ser
regidos pelas Normas do Ensino Profissional Marítimo (EPM) e o Regimento Interno dos Centros de
Instrução.
Ao terminar o curso, o aluno será declarado Bacharel em Ciências Náuticas (curso de nível superior), e
passará a integrar o Quadro de Oficiais da Reserva
não remunerada da Marinha do Brasil, no posto de
2º Tenente.

EFOMM é uma Universidade
do Mar, um centro de referência para
a formação de Oficiais da Marinha
Mercante altamente qualificados,
não só do Brasil, mas também para
jovens cujo país de origem não tenha
uma Escola de Marinha Mercante, ou para jovens
cujo país de origem possua intercâmbio de alunos,
como Peru, Panamá, Equador, República Dominicana, etc. O Brasil atende como referência para a
América Central, América do Sul e Parte da África.
Isso atesta o nível de capacitação profissional a que
o Oficial brasileiro se lança no mercado.
Na EFOMM são formados Oficiais em
duas opções de curso:
o de Náutica e o
de Máquinas. Tanto
no curso de náutica
quanto no de máquinas, os alunos estudam
na Escola em regime
de internato durante 3
anos.
O curso terá dois períodos e será desenvolvido em
oito semestres, a saber:
- Período Acadêmico, composto de seis semestr es
letivos em regime de internato, com dedicação exclusiva do aluno e estruturado em um sistema serial
anual,
dividido
em
dois
semestres;
e
- Período de Estágio, compr eendendo dois semestres embarcado para o curso de Náutica e um
semestre embarcado para o curso de Máquinas,
cumprindo estágio supervisionado.
As atividades de ensino serão desenvolvidas nos
Centros de Instrução Almirante Graça Aranha
(CIAGA) e Almirante Braz de Aguiar (CIABA) e
compreendem:
- atividades acadêmicas – desenvolvidas em salas
de aula, laboratórios, a bordo de embarcações, pla1
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O CONCURSO:
Vagas:
230 vagas, sendo 140 vagas para o CIAGA (RJ) e 90 vagas para o CIABA (PA).
Idade:
Mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 01/01/2017.
Sexo:
Ambos.
Grau de instrução:
Ter concluído, com aproveitamento, o curso do Ensino
Médio ou equivalente, em instituição oficialmente reconhecida, até 30 de janeiro de 2017 .
Taxa:
R$ 55,00.
Período de inscrição:
01/06/2016 à 30/06/2016
Dias do exame de conhecimentos:
03/09/2016 e 04/09/2016
Site:
www.ciaga.mar.mil.br

O Processo Seletivo é constituído de:
1ª etapa - exame de conhecimentos (eliminatória e classificatória);
2ª etapa - seleção psicofísica (eliminatória);
3ª etapa - teste de suficiência física (eliminatória); e
4ª etapa - período de adaptação e verificação de documentos (eliminatória).
O exame de conhecimentos:
Provas escritas de Português, Redação, Inglês, Matemática
e Física.
As provas de Português, Inglês, Matemática e Física conterão cada 20 questões objetivas do tipo múltipla escolha,
sendo cinco pontos o valor de cada questão, totalizando
100 pontos possíveis em - 10 - cada prova. Será considerado classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos em cada uma dessas provas.
A Redação valerá 100 pontos e terá como propósito verificar a capacidade de expressão escrita do candidato na língua portuguesa. Não poderá ser escrita em letra de imprensa e deverá ter, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30
linhas contínuas.

O Oficial de Máquinas
É responsável pela operação, manutenção e gerenciamento
das máquinas, motores e equipamentos que compõem os
diversos sistemas do navio. Começa sua atividade marítima como Oficial de Quarto de Máquinas, depois Subchefe
de Máquinas e, posteriormente, Chefe de Máquinas, sendo
que, nessa última função, é o responsável pelo gerenciamento das instalações de máquinas, inclusive daquelas que
movimentam os grandes navios mercantes pelos oceanos.

O Oficial de Náutica
É responsável pela operação e gerenciamento dos equipamentos de convés, de navegação e de comunicações. Começa sua atividade marítima como Oficial de Quarto de
Navegação, depois como Imediato e, após, como Comandante, sendo que nessa última função é o responsável maior pela condução de navios mercantes pelos mares do
mundo.

CIAGA (Centro de Instruções Almirante Graça Aranha)

DEPOIMENTO MARCELO KAFA (Ex-aluno ELITE 2011 - 2013)
Ingressei no Elite em 2011, na Unidade Madureira 2, em busca de um sonho: ser aprovado em algum concurso militar. No Sistema Elite de Ensino, aprendi como estudar e tive
todo o suporte necessário para alcançar minhas metas: ótimos professores, assim como
projetos e método de ensino eficaz, aliados ao meu esforço, me proporcionaram ser
aprovado na EFOMM, EsPCEx e UERJ, no ano de 2013. Sou eternamente grato pelas
amizades, aprendizado e experiências vivenciadas ao longo desses 3 anos de Elite.
Quando fui aprovado tive certa duvida quanto a escolha de qual Instituição gostaria de
estudar, dentre elas escolhi a EFOMM. Hoje estou cursando o terceiro ano de náutica e
estou muito feliz com minha escolha profissional. A vida na Escola é bem intensa, sob
regime de internato, exige um elevado grau de estudo, preparo físico e disciplina militar.
A EFOMM contribui da melhor forma para a formação dos futuros oficiais da Marinha
Mercante Brasileira, a qual através dos oceanos transporta as riquezas nacionais e gera
empregos para milhares de pessoas do nosso país.
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