MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ - PARANA
"PRESS RELEASE"

Barra Bonita - SP, em 22 de outubro de 2018.
MARINHA REALIZA CURSO EM SANTA FÉ DO SUL - SP
Dando continuidade ao Programa de Ensino Profissional Marítimo
(PREPOM-2018), a Marinha do Brasil, através da Capitania Fluvial do Tietê Paraná
(CFTP), realizará no período de 19 à 23 de novembro de 2018, em atendimento ao
Ofício Nº947/2017 de 25/08/2017 da Colônia de Pesca Z-12, o Curso de Formação de
Aquaviários (CFAQ-II C/M – Nível1), que destina-se a habilitar os novos aquaviários
a conduzirem e/ou tripularem embarcações de atividade profissional (como por
exemplo “lanchas ou botes de turismo náutico, pesca profissional, balsas, areeiros
etc...”) , no Nível 1, a saber:
- Nível 1 – Grupo de Fluviários:
Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés; e
Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas;
Este curso é único para essas categorias, será realizado no período noturno e
estarão disponíveis trinta (30) vagas, que visam atender a comunidade náutica da
região de Santa Fé do Sul – SP (pescadores profissionais, funcionários de
hidrelétricas, marinas, areeiros, balsas, turismo náutico etc...), porém não possibilita a
ascensão para os níveis superiores da carreira e também não assegura vaga de
emprego na Marinha Mercante. Por ocasião da inscrição no processo seletivo deverão
ser apresentados: Um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), assinado por um
médico do trabalho, comprovante de residência com CEP, com menos de 90 dias
(água, luz, telefone), atestado de escolaridade, cópias do CPF, identidade, título de
eleitor, reservista e carta de recomendação da empresa ou Colônia de Pesca. Todos os
documentos deverão estar legíveis e dentro do prazo de validade.
NOTA: As inscrições deverão ser feitas até o dia 08 de novembro de 2018.
Observação: Será realizada uma (1) aula prática em rio/represa em data a ser
definida durante o transcorrer do curso, no período diurno.
Maiores informações podem ser obtidas na Colônia de Pesca Z-12, localizada na Rua
Deraldo da Silva Prado, 310 – Centro - falar com a senhora Laurice Yoko Arita
“Yoko” (Presidente da Colônia de Pesca Z-12), pelo fone: (0xx17)3631-6565/ 36313133.
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