
A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental – CFAOC, encontra-se em planejamento
para a realização dos cursos  de  (EACF) Curso Especial  de Acesso para Capitão Fluvial,
(ECIA) Curso  Especial  Avançado  de  Combate  a  Incêndio,  (EFBP) Curso  Especial  de
Familiarização em Balsas Transportadoras de Petróleo, seus derivados e Etanol, e (ESEP)
Curso Especial de  Segurança de Embarcações de Passageiros, nas dependências do Centro
Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental (CTFFAO).

Por oportuno, apresento a programação inicial para os seguintes cursos (todos com
horário integral de 08hrs as 16hrs):
a) (EACF) turma 01 de 19JUL a 25NOV;
b) (ECIA) turmas 01 e 02 de 19JUL a 23JUL;
c) (EFBP) turma 01 de 26JUL a 03AGO, turma 02 de 05AGO a 13AGO e turma 03 de 16AGO
a 24AGO; e
d) (ESEP) turma 01 de 26JUL a 30JUL, e turma 02 de 02AGO a 06AGO.

Solicito que os Aquaviários e as empresas interessadas compareçam no CTFFAO no
período  de  21JUN  a  13JUL/2021  para  (EACF),  e  01JUL  a  13JUL/2021  demais
cursos,  no  horário  de  08h30m às  11h00, com a documentação  completa  dos  seus
Aquaviários  (colaboradores)  para  realizarem  as  matrículas  obedecendo  as  condições
exigidas  para  inscrição  previstas  no  PREPOM2021 (www.dpc.marinha.mil.br).  Não  será
realizada  a  matrícula  do  Aquaviário  que  apresentar  documentação  incompleta.  Após  o
término do período de inscrição não será aceita solicitação de matrícula. 

Documentação exigida para a efetivação da inscrição do o curso pretendido deverá 
ser atendida de acordo com o PREPOM/2021 disponibilizado no site da DPC no endereço: 
https://www.marinha.mil.br/dpc/prepom-aquaviarios     

Esses dados serão confrontados com os existentes em nosso cadastro.  

As vagas serão distribuídas entre as empresas interessadas, considerando o limite de
vagas disponíveis (15 alunos por turma no máximo) e o número de indicações por empresa.

Para a aula teórica o uniforme é calça jeans azul, camisa branca de algodão (com 
manga e sem estampas ou propagandas de empresas ou políticos) e sapatos pretos.

Para a aula prática o uniforme exigido é macacão com mangas compridas, botas de 
Convés, luvas, capacete e óculos de proteção.

Solicito aos Srs. dar ampla divulgação aos colaboradores e público em geral das 
inscrições dos Cursos do PREPOM2021.

Mais  informações  poderão  ser  obtidas  com  Primeiro-Tenente  (RM2-T)  Munira  Luz,
Encarregada da Divisão de Ensino, pelo e-mail: munira.luz@marinha.mil.br e com 1ºSG-MA
Andrenilson, pelo e-mail: andrenilson@marinha.mil.br.


