
INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO EM EXAMES

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O processo para inscrição em exame para habilitação de amadores é composto de um

Requerimento para Inscrição de Amador e seus anexos, quais sejam:
a) cópia autenticada da Carteira de Identidade;
b) cópia autenticada do CPF;
c) atestado médico, original, que comprove bom estado psicofísico, incluindo limitações, caso

existam;
d) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o respectivo comprovante de pagamento; e
e) cópia de comprovante de residência (contas de água, luz ou telefone (inclusive celular, se

for de conta).
Ao finalizar a inscrição o candidato receberá do atendente um Protocolo de Inscrição, o qual

deverá ser apresentado, juntamente com o documento de identidade original, no dia da prova, por
ocasião da entrada na sala de prova. É obrigatória a apresentação do protocolo de inscrição,
juntamente com a apresentação de documento de identificação com foto, para realizar a prova.

A fim de dirimir dúvidas quanto ao preenchimento e evitar incorreções que inviabilizem a
inscrição, seguem abaixo orientações a respeito dos documentos que compõem o processo.

2. REQUERIMENTO
O modelo a ser utilizado deverá ser o que se encontra disponibilizado no link desta página.
Recomenda-se que o preenchimento seja realizado diretamente no modelo do site; contudo o

requerimento poderá ser impresso e os campos poderão ser manuscritos, desde que em letra de
forma e legível.

A assinatura (campo 6) deverá ser, necessariamente, a do candidato. Não serão aceitos os
processos cujos requerimentos tenham sido assinados por terceiros. O Requerimento, por se
tratar de documento pessoal, deve estar assinado pelo próprio candidato.

Os dados informados deverão ser compatíveis/coerentes com os documentos comprobatórios
anexados.

3. CÓPIAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF
Deverão ser legíveis, estar dentro do prazo de validade, caso possuam.
As fotos deverão ser nítidas.
As cópias poderão ser autenticadas pelo atendente da CFTP, por ocasião da apresentação do

processo de inscrição na CFTP, mediante conferência com a original.

4. ATESTADO MÉDICO
A CFTP sugere a utilização do modelo de atestado médico disponível no link nesta página;

entretanto, o candidato poderá utilizar outros modelos, desde que contenham, integralmente, as
informações constantes do modelo da CFTP, as quais são necessárias para lançamento no
Sistema Informatizado de Cadastro do Pessoal Amador.

Somente serão aceitos Atestados originais.
Deverão possuir carimbo do médico que contenha, no mínimo, o nome completo e o número

do respectivo CRM, aposto de forma legível. Não serão aceitos atestados com o nome e CRM
ilegível.

Deverão possuir data de expedição de no máximo 6 (seis) meses.
Não serão aceitos Atestados em que haja inscrições de duas ou mais caligrafias, ou seja, o

Atestado deverá ser digitado ou preenchido integralmente pelo médico responsável que o assina.

5. GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU)
Para inscrição em exames será cobrada pela Marinha do Brasil somente a taxa no valor de R$

40,00;
Não serão aceitas as GRU que forem apresentadas com “AGENDAMENTO DE

PAGAMENTO”, ainda que este seja para datas próximas.



O preenchimento do campo “descrição dos serviços solicitados” deverá ser compatível com o
propósito do requerimento.

O nome e o CPF deverão ser os do candidato. Não serão aceitas GRU em nome e/ou CPF de
terceiros.

A emissão da GRU poderá ser realizada no link desta página.

6. CÓPIAS DE COMPROVANTES DE ENDEREÇOS
Serão aceitas somente as de contas públicas: água, energia elétrica e telefone (inclusive

celulares).
Não necessitam estar autenticadas.
Deverão possuir data de expedição de no máximo 6 (seis) meses.
Caso não esteja em nome do candidato, deverá ser anexado documento que possibilite

comprovar se há grau de parentesco entre o candidato e a pessoa constante do documento ou que
o cidadão reside no mesmo endereço (cópia de certidão de casamento ou declaração da pessoa,
autenticada em cartório, por exemplo).

7. PROCURAÇÕES
Somente serão aceitas as que possuírem reconhecimento da assinatura por autenticidade.
Deverão estar dentro do prazo de validade.
Deverão conter a especificação de sua finalidade compatível com o requerimento apresentado.
Deverão conter o local e a data.
Não serão aceitas as Procurações que apresentarem reconhecimento de firma por semelhança.
Independente da procuração, o Requerimento, por se tratar de documento pessoal, deve

estar assinado pelo próprio candidato.


