MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA
ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
EDITAL DE ABERTURA
PROCESSO SELETIVO PARA CURSO ESPECIAL DE SEGURANÇA DE EMBARCAÇÕES DE
PASSAGEIROS - TURMA – 01/2018 TABATINGA
A Capitania Fluvial de Tabatinga torna público a abertura das inscrições para o processo seletivo do
Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros-ESEP-TURMA – 01/2018. O curso visa a
qualificar aquaviários para conduzir embarcações empregadas no transporte de passageiros, sejam elas
escolares, de turismo ou de travessia, empregadas na navegação interior e de apoio portuário, a fim de
contribuir para a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica.
EVENTO
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
PERÍODO DO CURSO

DATAS
15/05 a 01/06/2018
04/06 a 08/06/2018

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO:
(1) Atestado médico: com validade de até 1(um) ano, a contar da data de sua emissão que comprove o bom
estado de saúde física e mental, inclusive as boas condições auditivas e visuais; nesse atestado deverão
constar a altura e a cor dos olhos do interessado;
(2) C.P.F : (ORIGINAL e CÓPIA);
(3) Identidade: Em bom estado de conservação (ORIGINAL e CÓPIA);
(4) Comprovante de residência: (ORIGINAL e CÓPIA). Caso o candidato não tenha o comprovante de
Residência em seu nome, deverá preencher um modelo próprio de DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA,
emitido pela Capitania dos Portos de Tabatinga.
(5) Comprovante de Escolaridade: HISTÓRICO ESCOLAR ou CERTIFICADO, inferior ao 6º ano
(antiga 5ª série) do Ensino Fundamental (ORIGINAL e CÓPIA);
(6) CIR comprovando pelo menos 1 (um) ano de embarque nas seguinte categorias: CMF, MFC, MFM,
MAF, MMA e
(7) Taxa de Inscrição: R$ 8,00 (www.dpc.mar.mil.br) emitir GRU – preencher nome e CPF- Organização
Militar – Capitania Fluvial de Tabatinga – Serviços Educacionais do EPM – Inscrição em curso do EPM –
Emitir GRU e Imprimir.
CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
Ser brasileiro (a) nato ou naturalizado (a), ter no mínimo 18 anos de idade até o dia da inscrição, ter
escolaridade inferior ao 6º ano (antiga 5ª série) do ensino fundamental.
As inscrições serão realizadas na Capitania Fluvial de Tabatinga, no horário de 08:00h às 13h00.
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