
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ

EDITAL

CURSO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIO AVANÇADO (ECIA) – 2021

A  Capitania  Fluvial  do  Tietê-Paraná  torna  público  que,  designado  pela
Diretoria  de  Portos  e  Costas  (DPC),  representante  da  Autoridade  Marítima  para  a
Marinha Mercante, como órgão coordenador e executor do Processo Seletivo (PS) de
Admissão ao Curso Especial de Combate a Incêndio Avançado - 2021 estarão abertas as
inscrições,  no  período  de 04/03/2021 a  05/04/2021,  conforme Calendário  de  eventos
(Anexo I), o qual será regido pelo presente Edital. 

ÍNDICE

PARTE 1 – NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO

1) Dos principais aspectos do Curso Especial de Combate a Incêndio 
Avançado
2) Da Estruturação, Requisitos e Período do Curso
3) Das vagas
4) Das inscrições
5) Da Aprovação

PARTE 2 – ANEXO

1) Calendário de Eventos do Processo de Inscrição.
2) Modelo de ficha de inscrição.

PARTE 1 – NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO

1-  Dos  principais  aspectos  do  Curso Especial  de  Combate  a  Incêndio  Avançado
(ECIA)

1.1  – Este  curso  destina-se a  proporcionar  ao  candidato  formação avançada em
combate  a  incêndio  a  bordo  de  navios,  de  acordo  com a  Regra  VI/3  da  Convenção
Internacional  sobre  Padrões  de  Treinamento,  Certificação  e  Serviço  de  Quarto  para
Marítimos – STCW-78, como emendada, Seção A-VI/3, Tabela A-VI/3.

1.2 – O objetivo do curso destina-se a qualificar Aquaviários para liderar, organizar
e treinar equipes de combate a incêndio, bem como para controlar operações de combate
a incêndio a bordo de navios, conforme a Convenção STCW-78, como emendada, Regra
VI/3,  para o exercício das capacidades previstas nas Normas da Autoridade Marítima
para Aquaviários (NORMAM-13/DPC).

1.3  –  Esse  curso,  sob  a  responsabilidade  da  Capitania  Fluvial  do  Tietê-Paraná,
(CFTP), na qualidade de Órgão de Execução (OE) do Sistema de Ensino Profissional
Marítimo (SEPM), será realizado em parceria com a Faculdade de Tecnologia de Jahu
(Fatec – Jahu), por força de contrato aprovado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC),
na condição de Órgão Central de Direção (OC).



1.4  –  O  curso  foi  proposto  pela  CFTP, aprovado  pela  DPC  e  divulgado  pelo
Programa de Ensino Profissional Marítimo para Aquaviários de 2021 (PREPOM-2021),
de responsabilidade da Marinha do Brasil (MB), nos termos do art. 25 da Lei nº 11.279,
de 9 de fevereiro de 2006.

2 – Da Estruturação, Requisitos e Período do Curso

2.1 - Disciplinas e cargas horárias:
I  - AVANÇADO DE COMBATE A INCÊNDIO: 38h
II - TEMPO RESERVA E ATIVIDADE EXTRACLASSE: 2h
 III - CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 40h

2.2 – Requisitos para a inscrição:
Poderão se candidatar Aquaviários dos 1º e 2º Grupos, respectivamente, Marítimos e

Fluviários, com habilitação a partir do nível 5, de acordo com as diretrizes definidas neste
currículo  e  outras,  específicas  da  realização  do  curso,  estabelecidas  pela  DPC  e
divulgadas  anualmente  no  Programa  do  Ensino  Profissional  Marítimo
(PREPOM/Aquaviários).  Os níveis de habilitação referem-se à hierarquia existente em
cada  Grupo,  conforme  estabelecido  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para
Aquaviários (NORMAM-13/DPC).

2.3 – Para a matrícula, além de outras exigências que venham a ser estabelecidas
pela  DPC  e  divulgadas  anualmente  no  PREPOM/Aquaviários,  o  candidato  deverá
apresentar Atestado Médico Ocupacional (ASO) que indique, explicitamente, que atende
aos padrões de aptidão médica e habilidade física mínima para o exercício profissional
como aquaviário, estabelecidos na Regra I/9 da Convenção STCW-78, como emendada,
nas Normas da Autoridade Marítima e na NR-30, do Ministério do Trabalho e Emprego;

2.4 - O curso será aplicado nas dependências da Fatec–Jahu, Rua Frei Galvão s/nº,
Jd. Pedro Ometto, Jaú – SP, Cep 17212-650, no período de 07/06/2021 a 11/06/2021 das
08:00h às 17:00h, considerando duas horas-aula consecutivas, com duração de quarenta e
cinco minutos cada, seguidas de intervalo de dez minutos.

2.5 – A composição da turma será feita por ordem de classificação dos inscritos
aptos.

3 - Das Vagas

3.1 - As vagas serão preenchidas obedecendo à seguinte prioridade:
a)  Aquaviários  candidatos  aos  cursos:  APNT,  APMA,  ASON,  ACOM,  ACON,

ASOM, ATOM, ATNO e EACF;
b) Candidatos aos cursos: ESOG, ESOP e ESOQ;
c) Candidatos indicados pelas empresas de navegação, que deverão apresentá-los

em ordem de prioridade. As empresas, após a apresentação dos documentos obrigatórios,
indicarão os aquaviários de acordo com as regras estabelecidas no tópico inscrição, ou
seja,  ou  possui  vínculo  empregatício  ou  se  compromete  por  meio  de  declaração  por
escrito  a  empregar  o  aquaviário  após  o  curso.  Todos  os  candidatos  indicados  pelas
empresas serão hierarquizados pelo OE responsável, por tempo de embarque. O referido
OE elaborará uma lista única classificando os candidatos pelo tempo de embarque. As



vagas  serão  preenchidas  de  acordo  com  esta  classificação,  independentemente  da
empresa.

d) candidatos com mais Tempo de Embarque na carreira, até o 1º dia da abertura das
inscrições, comprovado na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR). Em caso de empate
no  tempo  de  embarque,  tanto  os  indicados  por  empresas  quanto  os  avulsos,  terá
prioridade o candidato com mais idade.

OBS  1:  Para  inclusão  de  Tempo  de  Embarque  nos  registros  de  carreira  dos
aquaviários existentes nos OE, será necessário apresentar os lançamentos de embarque
contidos na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), portando as respectivas cópias. Para
os embarques  a partir  de1/07/2020,  deverá,  também, apresentar  o  modelo contido no
Anexo  1-H da  NORMAM-13/DPC,  devidamente  preenchido  e  assinado  pelo
representante legal da empresa habilitado para assinar o documento.

OBS 2: A carta da empresa com os candidatos indicados, deverá ser remetida pela
própria empresa, diretamente à CFTP e constar os seguintes itens: dados do candidato,
tempo de experiência marítima, dados da empresa (CNPJ, endereço e etc.), informação se
a  empresa  está  em  dia  com  a  contribuição  do  fundo  de  Desenvolvimento  do  EPM
(FDEPM) e, por último, um texto recomendando o candidato e as razões dessa indicação.

3.2 - O número de vagas será limitado ao total de 15 alunos, respeitando os critérios
de prioridade citados no item 3.1, deste edital e respeitando, sobretudo, o espaçamento
físico (1,5m de distância) adequado ao limite de 40% da capacidade de instalação da sala
de aula com ventilação natural e adequada à circulação de ar no ambiente. Cabe enfatizar,
ademais, a necessidade de atender todas as medidas profiláticas individuais e coletivas,
visando a contribuir para prevenção e mitigação dos efeitos do contágio pela COVID-19. 

3.3 - A frequência às aulas e as demais atividades programadas é obrigatória;

3.4  -  O  aluno  deverá  obter  o  mínimo  de  90%  de  frequência  do  total  das  aulas
ministradas  no  curso  e  serão  consideradas  faltas  as  seguintes  situações:  o  não
comparecimento às aulas, o atraso superior a dez minutos do início de qualquer atividade
programada ou a saída não autorizada durante o seu desenvolvimento.

4 - Das inscrições

4.1 - A inscrição é obrigatória a todos os candidatos e deverá ser realizada na CFTP -
Av. Pedro Ometto, nº. 804, Centro, Barra Bonita-SP, Cep.17340-000 - Tel. (14) 3604-
1000, às segundas-feiras, das 13h45min às 16h30min, de terça-feira a quinta-feira, das
9h20min às 11h45min e das 13h45min às 16h30min e às sextas-feiras, das 9h20min às
11h45min, conforme Anexo I – Calendário de Eventos;

4.2 - As inscrições serão realizadas no período de 4 de março de 2021 a 5 de abril de
2021.

4.3 - Documentos necessários para inscrição:

- Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de noventa
(90) dias corridos, em nome do interessado (cópia autenticada ou cópia simples
com apresentação do original para ser autenticada na CP/DL/AG) ou declaração
de  residência  assinada  pelo  candidato,  conforme  constante  do  anexo  1-L da
NORMAM-13/ DPC (com reconhecimento por autenticidade, caso o declarante



não esteja presente)
- Certidão de quitação eleitoral;

  - Documento oficial de identificação válido e com fotografia
- Caderneta de Inscrição e Registro (CIR)
- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- Certificado que o candidato do sexo masculino está em dia com as obrigações

militares (Lei do Serviço Militar), não sendo aceito o CAM (Certificado de
Alistamento Militar);

-  Comprovante  do  pagamento  da  Guia  de  Recolhimento  da  União  GRU,
referente à taxa de inscrição, no valor de R$8,00 (Oito Reais); 

- Sendo Marítimo, Certificado Médico (Health Certificate) constante da Norma
Reguladora Nº 30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário da Secretaria
de Trabalho do Ministério da Economia, devidamente preenchido e assinado
por um médico do trabalho, baseado nos requisitos estabelecidos no Quadro
III daquela norma reguladora para os aquaviários desempregados;

- Sendo  aquaviários empregados, apresentar  Atestado de Saúde Ocupacional
(ASO), com validade, no mínimo, até o término do curso.

-  Sendo Fluviário,  atestado médico assinado por um médico do trabalho, de
acordo com os requisitos estabelecidos no Quadro II  constante da Norma
Reguladora Nº 30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário da Secretaria
de Trabalho do Ministério da Economia.

OBS: Em caso de não haver médico do trabalho na jurisdição do candidato, este
deverá  buscar  orientações  junto  ao  OE  responsável  pelo  curso  de  seu
interesse (deverá conter altura e cor dos olhos); 

- Uma fotografia recente, tamanho 3x4 de frente.
- Carta de indicação do candidato (quando for o caso), na qual deverão constar

as seguintes informações: dados do candidato, dados da empresa (Ex.: CNPJ,
endereço,  entre  outros)  e  informação  se  a  empresa  está  em  dia  com  a
contribuição do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo
(FDEPM)

OBS:  Nas  vagas  destinadas  às  empresas,  deverá  ser  comprovado  vínculo
empregatício do candidato com a empresa que o indicar, por meio da Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou, caso não haja o referido vínculo, a
empresa  deverá  se  comprometer, por  meio  de uma declaração,  a  contratar  o
candidato indicado, após o término do curso;
- Ficha de inscrição preenchida (anexo 2 deste edital)

4.4 – Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU):
O pagamento da taxa de inscrição dos candidatos no Processo Seletivo deverá

ser efetuado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida através
do endereço www.cftp.mar.mil.br, seguindo-se os passos abaixo descritos:

Clique na opção “Emissão de GRU”;
Escolher a opção “Emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU)”;
Concordar com a condição exigida;
Preencher seu nome e CPF nos campos disponíveis;
No campo “Organização Militar (Local)”, selecionar o Órgão de Execução(OE)
pretendido (CAPITANIA FLUVIAL DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ);
Em “Tipo de Serviço”, selecione “Serviços Educacionais (EPM)”;
Selecionar a opção “Inscrição em Cursos do EPM”; 
Por fim, clicar em “Emitir GRU para serviços educacionais (EPM)”.

Os boletos da GRU deverão ser pagos em qualquer agência bancária ou em
casa lotérica e apresentada no ato da inscrição.



5 – Da Aprovação e Habilitação do Aluno
5.1 - Sendo aprovado no curso, o aluno receberá o certificado de Conclusão de

Curso, atestando estar devidamente qualificado com as competências definidas na Regra
VI/3  da  Convenção  STCW-78,  como  emendada  e  os  assentamentos  pertinentes  na
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR).



ANEXO I

CALENDÁRIO DE EVENTOS

EVENTO DATA LOCAL HORÁRIO

Inscrição
04/03/2021 

a
 05/04/2021

Capitania Fluvial do Tietê-
Paraná (CFTP)

Av. Pedro Ometto, 804 –
Centro – Barra Bonita/SP

segunda-feira 
das 13h45 às 16h30

terça, quarta e quinta-feira 
das 8h15 às 11h30 e 

13h45 às 16h30
sexta-feira das  8h15 às 11h30

Resultados / Lista
de Candidatos
selecionados

26/04/2021 www.cftp.mar.mil.br ou
(14) 3604-1000

08:00 às 12:00 e
13:30 às 16:30 horas

Período do Curso 07/06/2021
a

11/06/2021

Faculdade de Tecnologia de
Jahu (FATEC – JAHU)

Rua Frei Galvão s/nº, Jd.
Pedro Ometto, Jaú 

08:00 às 17:00 horas

   FABIANA CRISTINA ROMÃO FERREIRA
Primeiro-Tenente (RM2-T) 

Encarregada da Div. de Ensino Profissional Marítimo

http://www.cftp.mar.mil.br/


ANEXO II


