
DIVULGAÇÃO DE PROVA DE AMADORES 

A Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP) informa que no dia 29 de Fevereiro
de 2020, será realizado o Exame de Habilitação à categoria de Motonauta, Arrais Amador e
Mestre Amador.  A prova será aplicada às 14:00 horas, na Faculdade de tecnologia de Jaú
(FATEC), sito à Rua Frei Galvão S/N – Jardim Pedro Ometto, Jaú – SP.

Os candidatos deveram chegar ao local da prova com antecedência de 1 hora
para que se inicie o procedimento de tirar as fotos dos candidatos, esse procedimento poderá
se estender até 2 horas após o término da prova.

As inscrições serão realizadas somente na CFTP até o dia 27/02/2020, mediante
apresentação  de  processo  de  inscrição  e  deverão  ser  feitas  por  meio  de  agendamento
eletrônico de atendimento.

A CFTP informa  que  não existe  a  possibilidade  de  inscrições  por  meio  da
internet,  pois  o  preenchimento  do  modelo  de  requerimento  disponibilizado  no  site
(www.cftp.mar.mil.br) visa somente facilitar o processo, não assegurando vaga no exame.

Outrossim, informamos que o requerimento deverá, obrigatoriamente, ser
assinado pelo próprio candidato.

Nesta oportunidade, estarão disponíveis 270 (duzentas e setenta vagas) que serão
distribuídas aos candidatos que apresentarem as inscrições no balcão de atendimento da CFTP,
pessoalmente  ou  por  meio  de  procuração.  Devendo  ser  respeitado  o  limite  de  03  (três)
representantes por procuração e vetado a representação por substabelecimento.  O candidato
que não estiver presente por ocasião da chamada de sua senha terá a mesma cancelada.

Serão  priorizadas  as  inscrições  dos  candidatos  pertencentes  à  área  de
jurisdição da CFTP.

Recomenda-se  aos  candidatos  consultarem  as  instruções  contidas  no  link
Habilitação de Amadores, na página de internet da CFTP, www.cftp.mar.mil.br, especialmente
sobre a necessidade de apresentação do Atestado de Treinamento para Arrais Amador e/ou
Motonauta, a fim de evitar a apresentação de processos com inconsistências. Para pagamento
da GRU observar as recomendações constantes na página www.dpc.mar.mil.br/pt-br/emissao-
de-guia-de-recolhimento
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