PERGUNTAS FREQUENTES

01 – Quais os requisitos para ingresso Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante?
Curso Sena responde: Aberto a candidatos de ambos os sexos, com idade entre 17 e 23 anos até 31
de janeiro do ano do início do curso e Ensino Médio concluído.
02 – Como ingressar na EFOMM?
Curso Sena responde: Através de concurso público, realizado anualmente, que reúne Provas de
Conhecimentos Gerais envolvendo as disciplinas de Português/Matemática e Ciências, Teste de
Suficiência Física e Exames de Saúde e Psicotécnico. O concurso é de âmbito nacional, e as provas são
realizadas em diversas Organizações Militares, distribuídas em todo o Brasil, cujos locais são divulgados
no Edital do concurso e Manual do Candidato.
03 – Onde é ministrado o Curso de Formação de Oficiais da Marinha Mercante?
Curso Sena responde: No Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no Rio de Janeiro/RJ e
no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém/PA.
04 – Quais os benefícios concedidos aos alunos durante o curso?
Curso Sena Responde: Remuneração mensal, cujo valor está previsto na legislação, durante o período
acadêmico, Auxílio financeiro durante o estágio, na condição de Praticante de Oficial, desde que não
recebam, simultaneamente, qualquer remuneração de caráter salarial proveniente de qualquer pessoa
jurídica, Alimentação e alojamento durante o período acadêmico, Assistências médica, odontológica,
psicológica, social e religiosa durante o período acadêmico e fardamento.

.
05 – Quais os Cursos de Formação para Oficias da Marinha Mercante?
Curso Sena responde: Formação de Oficiais de Máquinas da Marinha Mercante (FOMQ) e Formação de
Oficiais de Náutica da Marinha Mercante (FONT).
06 – Qual a duração dos cursos para a Formação de Oficias da Marinha Mercante?
Curso Sena responde: Os Cursos serão constituídos de dois períodos:
 Um período acadêmico, composto de seis semestres letivos (tanto para o Curso de Máquinas como
para o de Náutica), com saídas (licenças) nos fins de semana, feriados e nas férias escolares
 Um período de estágio embarcado, com duração mínima de seis meses de embarque para o
FOMQ e de doze meses de embarque para o FONT, que será realizado em embarcações
mercantes e/ou de apoio marítimo (“offshore”), quando os alunos terão a oportunidade de aplicar e
praticar, com supervisão, os conhecimentos adquiridos durante o período acadêmico.
07 – Depois do Ensino Básico, os cursos de formação são escolhidos em que período do curso?
Curso Sena responde: A opção para o Curso de FOMQ ou de FONT será feita pelo aluno ao término do
2º semestre do 1º ano letivo, observando rigorosamente o critério de classificação, considerando o
aproveitamento escolar obtido nos dois primeiros semestres letivos comuns, dentro do número de vagas
estabelecido para cada Curso. O aluno que, decorrente de seu aproveitamento escolar, não conseguir
vaga no Curso de sua preferência será compulsoriamente matriculado no outro Curso.
08 – Após conclusão do curso qual a classificação obtida pelo aluno?
Curso Sena responde: Ao terminar o Curso da EFOMM, com sucesso, o que se dá somente após a
aprovação no estágio embarcado, o aluno será declarado 2º Oficial de Máquinas ou de Náutica de Marinha
Mercante e receberá seu respectivo Certificado de Competência, com validade internacional, de acordo
com a legislação em vigor. Diplomado como Bacharel em Ciências Náuticas, tendo em vista que os
Cursos são reconhecidos como de graduação em nível superior, pelo Parecer nº 170/88 do Conselho

Federal de Educação, homologado pelo MEC, e de acordo com o Decreto nº 94.536, de 29/06/1987 e será
nomeado 2º Tenente da Reserva Não remunerada da Marinha do Brasil (2T-RM2).
09 – Qual a responsabilidade de um Oficial de Máquinas?
Curso Sena responde: 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 instaladas nos grandes navios mercantes que singram os
mares do mundo.
10– Qual a responsabilidade de um Oficial de Náutica?
Curso Sena responde: 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 oceanos.
12 – O Oficial de Máquinas ou Náutica tem formação militar?
Curso Sena responde: Os Oficiais de Máquinas e de Náutica da Marinha Mercante são aquaviários do 1º
Grupo - Marítimos, conforme definido no Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário,
aprovado pelo Decreto Nº 2.596/1998. Portanto, o presente Processo Seletivo não se destina ao
provimento de cargo, emprego ou função pública, ou ainda ao ingresso, como militar de carreira na
Marinha do Brasil. Consequentemente, não é concurso público de que trata o Art. 37, II, da Constituição
Federal. Os profissionais da Marinha Mercante, oficiais e subalternos, distribuídos em diversas categorias,
exercem suas atividades, normalmente, a bordo de embarcações mercantes, ocupando posições de
extrema responsabilidade.
13 – Quais os requisitos para ingresso na ASON ou ASOM?
Curso Sena responde: Aberto a ambos os sexos, o candidato deve ter entre 18 e 40 anos em 01 de
janeiro do ano da inscrição com graduação em Nível Superior das especialidades requeridas pelo
concurso dependendo do Curso de Formação: Náutica ou Máquinas
14 – Como ingressar na ASON/ASOM?
Curso Sena responde: Através de concurso público, realizado anualmente, que reúne Prova de
Conhecimentos Gerais envolvendo as disciplinas de Português/Matemática e Ciências, Teste de
Suficiência Física e Exames de Saúde e Psicotécnico. O concurso é de âmbito nacional, e as provas são
realizadas em diversas Organizações Militares, distribuídas em todo o Brasil, cujos locais são divulgados
no Edital do concurso e Manual do Candidato.
15 – Onde é ministrado o Curso de Formação de 2º Oficial de Náutica ou Máquina?
Curso Sena responde: No Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no Rio de Janeiro/RJ e
no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém/PA e na Universidade Petrobras, no
Rio de Janeiro.
16 – Quais os benefícios concedidos aos alunos durante o curso da ASON ou ASOM?
Curso Sena responde: Os Cursos serão gratuitos, sendo oferecidas as seguintes facilidades adicionais
aos alunos: Auxílio-financeiro mensal durante o dois períodos, Alimentação, durante o período acadêmico
e Alojamento, durante o período acadêmico. Com relação à alimentação, os alunos que estiverem
cursando no CIAGA ou no CIABA farão suas refeições nos próprios Centros de Instrução. Com relação ao
alojamento, somente terão direito a alojamento os alunos que, cursando no Rio de Janeiro, residirem fora
de sua área metropolitana. Da mesma forma, os alunos cursando em Belém somente terão direito a
alojamento se residirem fora da área metropolitana de Belém.
17 – Qual a formação dada pelos Cursos de Formação da ASON ou ASOM?
Curso Sena responde: Formação de 2º Oficial de Máquinas da Marinha Mercante (FOMQ) e Formação
de 2º Oficial de Náutica da Marinha Mercante (FONT).
18 – Qual a duração dos cursos para a Formação de Oficias da Marinha Mercante?
Curso Sena responde: Os Cursos serão constituídos de dois períodos: um período acadêmico e um
período de estágio embarcado.




A duração do período acadêmico do ASOM é de cerca de 34 semanas; o estágio embarcado se
prolonga por seis (6) meses de efetivo embarque, devendo ser completado, obrigatoriamente, em
12 meses no máximo;
A duração do período acadêmico do ASON é de cerca de 12 meses; o estágio embarcado se
prolonga por 12 meses de efetivo embarque, devendo ser completado, obrigatoriamente, em 24
meses no máximo.

19 – Onde será realizado o estágio embarcado nos cursos da ASON e ASOM?
Curso Sena responde: O estágio embarcado será realizado em embarcações mercantes, quando os
alunos terão a oportunidade de aplicar e praticar, com supervisão, os conhecimentos adquiridos durante o
período acadêmico.
20 – Quais especialidades são requeridas para ingresso na ASOM ou ASON?
Curso Sena responde: Possuir um dos seguintes cursos de graduação de Nível Superior oficialmente
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC):
Para o Curso de Adaptação a Segundo Oficial de Máquinas – ASOM : Bacharelado em Engenharia:
(Naval, Mecânica, Industrial Mecânica, Produção Mecânica, Produção Industrial, Mecatrônica, Elétrica,
Eletrotécnica, Eletrônica, Automação ou Automação e Controle.
Tecnologia: Construção e Manutenção de Sistemas de Navegação Fluvial, Construção Naval,
Manutenção de Sistemas de Máquinas e Equipamentos, Manutenção Industrial, Fabricação Mecânica,
Metalurgia e Materiais ou Mecatrônica.
Para o Curso de Adaptação a Segundo Oficial de Náutica- ASON: Bacharelado: qualquer Engenharia,
Astronomia, Oceanografia, Meteorologia, Matemática, Física, Química, Química Industrial, Estatística,
Economia ou Informática
Tecnologia: Operação e Administração de Sistemas de Navegação Fluvial, Construção e Manutenção de
Sistemas de Navegação Fluvial, Construção Naval ou Naval.
Licenciatura: Matemática, Física ou Química.
21 – Qual a responsabilidade de um Oficial de Máquinas?
Curso Sena responde: 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 instaladas nos grandes navios mercantes que singram os
mares do mundo.
22 – Qual a responsabilidade de um Oficial de Náutica?
Curso Sena responde: 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 oceanos.
23 – Quais os requisitos para ingresso no CFAQ II e III, para a formação de Moço de Convés?
Curso Sena responde: Aberto a ambos os sexos, o candidato deve ter no mínimo 18 anos de idade e o
Ensino Fundamental.
24 – Como ingressar no CFAQ II e III para o Curso de Formação de Moço de Convés ou Máquinas?
Curso Sena responde: Através de concurso público, realizado anualmente, que reúne Provas de
Conhecimentos Gerais envolvendo as disciplinas de Português e Matemática de Nível Fundamental, Teste
de Suficiência Física e Exames de Saúde e Psicotécnico.
25 – Qual a duração dos cursos para a Formação de Moço de Convés ou Máquinas?
Curso Sena responde: O curso tem duração de três a quatro meses onde os alunos terão aulas de
Relações interpessoais, Combate a incêndio, Sobrevivência pessoal, Noções de navegação, Controle e
prevenção de avarias marinharias, Ferramentaria, Informática, Primeiro socorros, Pintura e conservação
da embarcação, Arte do marinheiro, Maquina de propulsão, O meio ambiente aquaviário, Legislação,
Regras de manobras de sinalização, Máquina e sistemas auxiliares, Estivagem, Sistemas elétricos, Saúde
e Segurança do Trabalho, Comunicações, Estabilidade e Prática de Salvatagem.

26 - A Seção de Saúde é aberta a que profissional na Marinha MercanteO candidato ao ingresso na
Seção de Saúde, para as categorias abaixo, deverá ter se:
I – Enfermeiro: Curso Técnico de Enfermagem, inscrito nos órgãos competentes do Ministério da Saúde
II – Auxiliar de Saúde: Certificado de conclusão de curso da área de saúde com carga horária mínima de
60 (sessenta) horas em Primeiros Socorros, inscrito nos órgãos competentes do Ministério da Saúde
27 – A Seção de Câmara é aberta a que profissional na Marinha Mercante?
Curso Sena responde: O candidato ao ingresso na Seção de Câmara deverá ter habilitação como
Cozinheiro, Garçon ou Taifeiro devendo:
I – Cozinheiro ou garçom – Ter experiência mínima de 2 (dois) anos na respectiva função, comprovada
mediante registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social.
II – Portador do Certificado do curso de capacitação/qualificação profissional de Cozinheiro ou Garçom
ou Taifeiro, expedido por entidade comprovadamente reconhecida.
28 – Qual a projeção de carreira para a função como Moço de Convés?
Curso Sena responde: O início de carreira como Moço de Convés (MOC), envolve atividades como
pintura, manutenção, atracação/desatracação, auxilia o prático na entrada e saída da embarcação em
baías, e portos, enfim responsável pela navegação, estiva e a manobra geral do navio entre outras, muitas
dependendo do tipo de embarcação. A escalada começa com Moço de Convés, depois passa a
Marinheiro de Convés, Contramestre e Mestre de Cabotagem.
29 – Qual a projeção de carreira para a função como Moço de Máquinas?
Para carreira como Moço de Máquina (MOM), envolvem atividades que operam e mantêm os seus
sistemas de energia e de propulsão. O pessoal de máquinas também é responsável pelas instalações
técnicas de apoio à tripulação e passageiros, tais como iluminação, ar condicionado, tratamento de água e
outras. Também se ocupa do reabastecimento de combustível, combate a incêndios, carga e descarga de
mercadoria e outras funções técnicas. Isto dependendo também do tipo de embarcação. Sua ascensão é
como Moço de Máquinas, Marinheiro de Máquinas e Condutor de Máquinas.
30 – Após a conclusão do curso o Moço de Convés ou Máquinas tem certificação militar?
Curso Sena responde: Não. O Curso de formação de Moço de Convés ou Máquinas, apesar da doutrina
militar imposta aos cursos não forma militares e sim, profissionais civis para atuarem em empresas filiadas
a Marinha Mercante
31 – Qual projeção salarial de um Moço de Convés ou Moço de Máquinas?
Ao habilitar-se como Moço de Convés ou Máquinas, o candidato poderá participar de cursos de
aperfeiçoamento, para conquistar promoções dentro da Marinha Mercante, subindo de posto e
aumentando sua faixa salarial, cimo mostrado abaixo.
 Moço de Convés: Salário entre 2 e 3 mil
 Após 4 anos - Marinheiro de Convés: Salário entre 2,5 e 4 mil
 Após 4 anos e curso de aperfeiçoamento – Contramestre: Salário entre 3 e 5 mil
 Após 4 anos e curso de aperfeiçoamento - Mestre de Cabotagem: Salário entre 4 e 6 mil
 Após 4 anos e curso de aperfeiçoamento - 2° Oficial de Náutica (O mais alto posto): Salário entre 7
e 9 mil
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