REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE
(Unidade – Disciplina – Trabalho)

INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE (IMAP-STP)

BOLSA DE ESTUDOS PARA OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE NO BRASIL

O processo de candidatura para o Programa de formação para oficiais da Marinha
Mercante do Brasil será dividido em três fases:
Datas

Fases

03 – 13 de março

Triagem dos candidatos

15 – 21 de março

Testes de aptidão física

21 de março – 28 de abril

Formalização das candidaturas

CALENDÁRIO
ACTIVIDADE

Prazo limite

Sessão de esclarecimento para candidatura ao programa de estudos
para oficiais da marinha mercante do Brasil
Prazo limite para entrega dos formulários de candidatura e cópia
simples do bilhete de identidade no IMAP-STP
Publicação da lista dos pré-selecionados

03 de março

Sessão de esclarecimento para os testes complementares

15 de março

Realização dos testes complementares de aptidão física

17 e 18 de março

Publicação da lista dos aprovados

21 de março

Entrega dos exames médicos1

07 de abril

Remessa das candidaturas admitidas à Embaixada do Brasil

28 de abril

Aprovação das candidaturas pelo Estado-Maior da Armada

A ser afixado

Os candidatos selecionados devem ser apresentados para a sessão de
nivelamento (início do programa)

Outubro de 2017

10 de março
13 de março

Para mais informações visite: www.dce.mre.gov.br/Marinha/PEPME.html
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Apenas para os candidatos aprovados nos testes de aptidão física.

TESTES COMPLEMENTARES DE APTIDÃO FÍSICA
(Dias 17 e 18 de março apenas para os candidatos pré-selecionados)

Serão realizados testes de aptidão física para comprovar se os candidatos são capazes de
correr e nadar, nos tempos abaixo indicados:
- homens: correr 2.300 (dois mil e trezentos) metros, no tempo máximo de 12
(doze) minutos e nadar 50 (cinquenta) metros, no tempo máximo de 2 (dois) minutos, em
qualquer um dos tipos de nado básico: “crawl” (nado livre), peito, borboleta ou costas; e
- mulheres: correr 1.900 (hum mil e novecentos) metros, no tempo máximo de
12 (doze) minutos e nadar 50 (cinquenta) metros, no tempo máximo de 2 (dois) minutos
e 20 (vinte) segundos, em qualquer um dos tipos de nado básico: “crawl” (nado livre),
peito, borboleta ou costas.
ATESTADOS MÉDICOS OBRIGATÓRIOS
(a entregar até dia 07 de abril pelos candidatos aprovados nos testes de aptidão física)

Os atestados médicos devem comprovar a aptidão física com base nos seguintes
factores:
- altura mínima: 1,54m para homens e 1,52m para mulheres;
- altura máxima: 2,00m para ambos os sexos;
- peso: índice de massa corporal (IMC) compreendido entre 18 e 30. Tais limites, que não
são rígidos, serão correlacionados pelos Agentes Médicos Periciais (AMP) com outros
dados do exame clínico (massa muscular, conformação óssea, proporcionalidade, biotipo,
tecido adiposo localizado, etc.);
- acuidade visual (AV) mínima permitida: 20/100 em ambos os olhos (AO), sem correção
(S/C), corrigida para 20/20 com a melhor correção óptica possível;
- senso cromático: não serão admitidas discromatopsias para as cores verde e vermelha,
definidas de acordo com as instruções que acompanham cada modelo de teste empregado.
Não é admitido o uso de lentes corretoras do senso cromático;
- dentes: mínimo exigido de vinte (20) dentes naturais, dez (10) em cada arcada, hígidos
ou tratados. Para restabelecer as condições normais de estética e mastigação, tolera-se a
prótese dental, desde que o inspecionado apresente os dentes naturais, conforme
mencionado;
O ATESTADO DE SAÚDE DEVE APRESENTAR EM ANEXO OS SEGUINTES
EXAMES:
- abreugrafia ou telerradiografia de tórax;
- sangue: glicemia, uréia, hemograma completo, VDRL (sorologia para Lues) e exame ANTIHIV (Teste de Elisa);
- urina: EAS;
- fezes: parasitológico;
- exame ecocardiograma; e
- teste de esforço.

NOTA: TODOS OS TESTES MÉDICOS DEVEM SER ENTREGUES ATRAVÉS DO FORMULÁRIO
PRÓPRIO DO IMAP-STP.

