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1- MISSÃO

O  Centro  de  Instrução  Almirante  Graça  Aranha  (CIAGA)  tem  o
propósito de formar, especializar, aperfeiçoar e atualizar o pessoal das
categorias  profissionais  da  Marinha  Mercante  e  demais  atividades
correlatas.

Para a consecução do seu propósito, cabem ao CIAGA as seguintes
tarefas:

I  -  ministrar  cursos  destinados  a  preparar  o  pessoal  para
desempenhar  cargos  e  exercer  funções  e  ocupações  peculiares  às
categorias que compõem a Marinha Mercante e às atividades correlatas,
bem como prover a instrução necessária à capacitação para o exercício
de  funções  gerais  básicas  de  caráter  militar,  em  especial  aquelas
julgadas essenciais à formação de Oficiais da Reserva da Marinha;

II - promover, quando determinado, pesquisas e estudos visando ao
desenvolvimento  da  tecnologia  e  das  Ciências  Marítimas,  bem  como
simpósios  e  conferências  sobre  assuntos  de  interesse  do  ensino  da
Marinha Mercante e de atividades correlatas; e

III  -  estabelecer  convênios  com  outras  entidades  de  ensino,
mediante delegação expressa do Diretor de Portos e Costas, visando ao
desenvolvimento de projetos que permitam a melhoria da qualidade do
ensino.

VISÃO DE FUTURO

Ser  uma  Instituição  de  Ensino  eficiente,  eficaz  e  efetiva  na
formação,  especialização,  aperfeiçoamento  e  atualização  dos
profissionais  da  Marinha  Mercante,  em  consonância  com  a  evolução
administrativo tecnológica das atividades do Setor Marítimo até 2024.

VALORES

Visam estabelecer padrões morais e de comportamento profissional,
concernentes à cultura institucional do CIAGA e representam os princípios
que  devem nortear  as  ações  e  a  conduta  da  sua  Força  de  Trabalho,
alunos,  colaboradores  e  autoridades  ligadas  à  OM.  Tais  valores  se
traduzem por meio do conjunto dos princípios e costumes expressos na
“Rosa das Virtudes” (figura abaixo).
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 Honra -  Sentimento que induz o indivíduo à prática do Bem, da
Justiça e da Moral. É a força que o impele a prestigiar sua própria
personalidade, como um sentimento de seu patrimônio moral.

 Lealdade -  Verdadeiro,  espontâneo e incansável  devotamento a
uma causa, a sincera obediência à autoridade dos superiores e o
respeito aos sentimentos de dignidade alheia.

 Iniciativa -  É o ânimo pronto para conceber e executar.  É uma
manifestação  de  inteligência,  imaginação,  atividade,  saber  e
dedicação ao serviço.

 Cooperação -  Auxílio  eficiente  e  desinteressado,  esforço  em
benefício de uma causa comum. 

 Espírito de Sacrifício - Disposição sincera de realmente oferecer,
espontaneamente, interesses, comodidades, vida, tudo, em prol do
cumprimento do dever. 

 Zelo - Virtude que deve ser comum a todos, pois não depende de
preparo profissional ou de predicados especiais de inteligência e de
saber. 

 Coragem - Disposição natural que nos permite dominar o medo e
enfrentar qualquer perigo. 

 Ordem - É diligência, porque economiza o tempo, e é previdência,
porque o conserva. 

 Fidelidade - É ter têmpera forte para opinar e agir sempre pelo
bem,  mesmo,  e  principalmente,  quando  não  favorecer  ou  até
contrariar as conveniências pessoais. 

 “Fogo Sagrado” -  É  a  paixão,  a  fé,  o  entusiasmo com que  o
militar se dedica à sua carreira; é o seu intenso amor à Marinha, o
seu devotamento pela grandeza da sua profissão.

 Tenacidade - Disposição para estudar tanto o material em si como
também a maneira de utilizá-lo, para estar a par das rotinas, da
organização interna de bordo, da ordenança, dos regulamentos e
das leis para bem conhecer tudo referente aos aspectos essenciais
da profissão.

 Decisão - Tomar resolução, sentenciar, orientar a ação. 
 Abnegação - Esquecimento voluntário do que há de egoístico nos

desejos e tendências naturais, em proveito de uma pessoa, causa
ou ideia. 

 Espírito Militar - Qualidade que impele o militar a cumprir com
natural  interesse,  dentro  da  ética,  os  deveres  e  obrigações  do
serviço, com disciplina e lealdade.

 Disciplina - Força de coesão de qualquer coletividade humana, é
indispensável  a  todos  que pretendam reunir  indivíduos  em uma
unidade sólida e eficaz.

   Patriotismo - Sentimento irresistível que prende os indivíduos à
terra  em que  nasceram.  É  a  trama  de  afetos  que,  através  das
gerações, vai sendo tecida em suas almas ao redor do solo querido.
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2- APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pela Lei nº 13.460, de
26 de junho de 2017 e regulamentada pelo Decreto nº 9.094, de 17 de
julho  de  2017,  com  o  objetivo  de  informar  ao  cidadão  os  serviços
prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso aos serviços e os
respectivos  compromissos  e  padrões de  qualidade de atendimento  ao
público.

O  Centro  de  Instrução  Almirante  Graça  Aranha  (CIAGA)  busca
aderência aos princípios estabelecidos pelo Decreto 9.094 de 17 de julho
de  2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento dos serviços
públicos,  ratifica  a  dispensa  do  reconhecimento  de  firma  e  da
autenticação em documentos produzidos  no país  e institui  a Carta  de
Serviço ao Usuário.

Dessa forma, o CIAGA reafirma seu compromisso com a qualidade
dos  serviços  prestados,  ao  apresentar  a  sua  Carta  de  Serviços,
acreditando ser  essa uma importante ferramenta de aprimoramento da
gestão, bem como um canal de comunicação ampliado com seu público-
alvo, que disponibiliza informações acerca dos serviços que executa, suas
formas  de  acesso  e  outras  facilidades  que  serão  apresentadas  neste
documento.

Por  meio  desta  Carta  de  Serviços,  o  CIAGA  busca  o  constante
aprimoramento do seu atendimento à sociedade, a fim de fortalecer a
sua imagem e estabelecer uma relação de confiança com os cidadãos,
por meio de uma gestão clara e transparente. 
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4 – INTRODUÇÃO

O CIAGA é o principal componente da estrutura da Diretoria de Portos
e Costas (DPC) dedicada ao Ensino Profissional Marítimo (EPM).

Detentor  de  uma  expressiva  infraestrutura  na  área  tecnológica,  o
CIAGA  possui  um  diferencial  relevante  em  seus  serviços,  dada  sua
capacidade de articulação institucional  e  sua interlocução permanente
com os setores produtivo e acadêmico. 

Isso possibilita a capacitação de novos contingentes para a Marinha
Mercante, considerando, entre outros aspectos, a necessidade de pessoal
nas  diversas  categorias  constatadas  pelas  Capitanias  dos  Portos,
Delegacias e Agências, e as solicitações das empresas de navegação.

O CIAGA executa cursos presentes no Programa de Ensino Profissional
Marítimo (PREPOM) para todas as categorias de aquaviários. A integração
do conteúdo teórico dos cursos com a parte prática é efetuada com o
emprego intensivo de simuladores, no realismo dos exercícios, na larga
experiência de instrutores moldados por anos de embarque, bem como
por  meio  de  novos  conhecimentos  adquiridos  em  palestras  e
intercâmbios realizados.

O  CIAGA,  em cinco décadas  de  existência,  foi  consolidando  a  sua
estrutura, aperfeiçoando suas estratégias e mostrando-se cada vez mais
presente na sociedade brasileira e hoje  está preparado para ministrar
cerca  de  115  cursos  entre  formação,  aperfeiçoamento,  atualização  e
cursos especiais para o pessoal das categorias profissionais da Marinha
Mercante Brasileira e de países amigos. 

Prédio do Comando do CIAGA

MARINHA DO BRASIL
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha – CIAGA

Av. Brasil 9020, Olaria – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21030-001
 Tel: (21) 3505-3182 

Correio Eletrônico (E-mail): ciaga.secom@marinha.mil.br 
Sítio: www.marinha.mil.br/ciaga/
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5 – HISTÓRICO

O marco inicial dos empreendimentos escolares voltados à formação
de pessoal para a Marinha Mercante foi a criação, em 1892, em Belém do
Pará, da Escola de Maquinistas e do Curso de Náutica. Em 1907, a Escola
e o Curso foram fundidos e transformados na Escola de Marinha Mercante
do Pará cuja localização era justificada, uma vez que a Amazônia atuava
como um dos polos no eixo da borracha e abrigava pequenos estaleiros
para  a  construção  e  reparação  de  navios  que  serviam  ao  interesse
daquele comércio. 

Ao terminar o ano de 1939, a região sul foi beneficiada com a criação,
pelo  Decreto-Lei  no 1.766 de 10 de novembro de 1939,  da Escola  de
Marinha Mercante do Lloyd Brasileiro, no Rio de Janeiro.  Localizada no
centro da cidade, funcionou em um dos andares das instalações do Lloyd
Brasileiro e tinha como extensão de suas dependências o Navio-Escola
“ALEGRETE”, um cargueiro adaptado com salas de aula. 

Navio Alegrete

Insuficiente  para  o  crescente  número  de  alunos,  essa  escola  foi
extinta pela Lei nº 2.801 de 18 de junho de 1956, que criou, em seu lugar
a Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro (EMMRJ), pertencente ao
Ministério da Marinha, edificada e instalada na Avenida Brasil, 9020, com
capacidade inicial de formar 80 Oficiais por ano, nos cursos de Náutica,
Máquinas e Câmara.

Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro (EMMRJ)
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Com a emissão do Decreto  nº 68.042, de 12 de janeiro de 1971, a
EMMRJ foi extinta, tendo sido criado, em seu lugar, o Centro de Instrução
Almirante  Graça  Aranha  –  como  um dos  mais  modernos  e  eficientes
estabelecimentos  de  ensino  profissional  marítimo,  onde  todas  as
categorias  de aquaviários desfrutavam  do ensino técnico profissional e
complementar. 

Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA)

Para a  consecução das obras  de construção do CIAGA,  foi  obtida
assistência financeira e técnica do exterior, por meio do Programa das
Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  (PNUD)  e  da  Organização
Marítima  Consultiva  Intergovernamental  (IMCO,  hoje  IMO).  Essa  ajuda
incluía,  além  da  doação  de  parte  dos  equipamentos  do  Centro,  a
assistência  temporária  de  peritos  para  orientar  os  professores  na
utilização eficaz dos equipamentos.

As atividades do CIAGA foram regulamentadas pela Portaria no 0678,
de 11 de julho de 1972, do Ministério da Marinha, e sua construção foi
concluída em 1973. Em 8 de outubro de 1974, teve novo Regulamento
aprovado  pelo  Ministro  da  Marinha,  pela  Portaria  no 1.033,
posteriormente,  alterado pelas Portarias Ministeriais no 0893, de 13 de
junho  de  1980 e  no 1.450,  de  1o de  outubro  de  1981.  Revogadas  as
Portarias de regulamentação e de alteração pela Portaria Ministerial no

0337,  de 19 de maio de 1994,  o CIAGA passou a ter  suas atividades
regulamentadas pela Portaria no 0071, de 31 de maio de 1994, do Chefe
do Estado-Maior da Armada. Posteriormente, um novo Regulamento foi
aprovado  pela  Portaria  no 0028,  de  14  de  fevereiro  de  1997,  do
Comandante de Operações Navais. Revogada essa última, passa a ter
suas atividades e organização estruturadas pelo regulamento aprovado
pela Portaria  no 0002 de 4 de fevereiro de 1999,  do Diretor  Geral  de
Navegação.

O principal curso ministrado no CIAGA é o de Formação de Oficiais
da Marinha Mercante, que se desenvolve em seis semestres escolares e
dois  semestres  de  estágio  embarcado em navios  das  Companhias  de
Navegação, para os Oficiais de Náutica e de Máquinas. Se julgados aptos,
após a avaliação do estágio a bordo, os alunos recebem o certificado de
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Segundo  Oficial  de  Náutica  ou  Máquinas,  conforme  o  caso,  e  são
declarados Segundos-Tenentes da Reserva da Marinha do Brasil.

A formação de Oficiais é propiciada, também, por meio de cursos
específicos  para adaptação de universitários  recém-formados  (ASON e
ASOM)  e  de  subalternos  da  Marinha  Mercante  (ACON  e  ACOM).
Paralelamente,  o  CIAGA  executa  o  Programa  do  Ensino  Profissional
Marítimo, que contempla cursos de qualificação e atualização para todas
as categorias de aquaviários.

Para cumprir suas tarefas, o CIAGA dispõe, atualmente, de uma força
de trabalho com cerca de 350 militares e 350 civis, entre os quais estão:
professores,  instrutores,  servidores  civis  contratados  e  terceirizados.
Suas instalações estão dimensionadas para alojar cerca de 720 alunos da
EFOMM,  em  regime  de  internato  e  93  alunos  dos  demais  cursos  do
PREPOM

6 – ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE
(EFOMM)

A  EFOMM é uma verdadeira Academia do Mar, onde são formados
Oficiais  de  Náutica e  de  Máquinas.  É um  centro  de referência  para a
formação de Oficiais da Marinha Mercante não só do Brasil, mas também
de outros países, recebendo jovens da América Central, América do Sul e
África. 

 O curso tem dois períodos e é desenvolvido em oito semestres, a
saber:

—  Período Acadêmico,  composto  por seis  semestres  letivos  em
regime  de  internato,  dois  básicos  e  quatro  técnicos  específicos  da
habilitação escolhida; e

—  Período  de  Estágio,  compreendendo  dois  semestres
embarcados  para  o  curso  de  Náutica  e  para  o  curso  de  Máquinas,
cumprindo estágio supervisionado.

As  atividades  de  ensino  são  desenvolvidas  no  CIAGA  e
compreendem:

— Atividades  acadêmicas –  desenvolvidas  em  salas  de  aula,
laboratórios, a bordo de embarcações, plataformas, terminais marítimos,
estaleiros e simuladores;
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Aula no Centro de Simuladores do CIAGA

Visita a navio mercante

 –  Atividades militares –  desenvolvidas  com vistas  à  formação
militar  naval  e  compreendem  disciplinas  curriculares,  embarques,
formaturas, cerimônias e eventos cívico-militares, serviço diário, prática
de liderança e atividades de rotina das Organizações Militares, formando
além de Oficiais da Marinha Mercante Brasileira, Oficiais da Reserva da
Marinha do Brasil; e

 – Atividades extraclasses – destinam-se a complementar o curso
e compreendem palestras, seminários, filmes, visitas, atividades sociais,
esportivo e culturais, de interesse para a formação do aluno.

Após o  término do 3o ano,  o  aluno realizará,  obrigatoriamente,  o
Estágio de Praticante, denominado Programa de Estágio (PREST), a bordo
de embarcações mercantes utilizadas na navegação marítima e no apoio
marítimo,  exclusivamente  em  empresas  indicadas  pelos  Centros  de
Instrução.
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Durante os semestres acadêmicos, os alunos são militares, tendo em
vista  que  juntamente  ao  Curso  de  Formação  de  Oficiais  da  Marinha
Mercante  os  alunos,  exceto  os  estrangeiros,  realizarão  o  Curso  de
Formação de Oficiais da Reserva da Marinha.

Cerimônia de formatura dos novos Praticantes Oficiais

Após  a  declaração  de  Praticantes,  os  alunos  são  desligados  do
Serviço  Ativo  da  MB,  incluídos  como  Guardas-Marinha  na  Reserva,  de
acordo  com a  legislação  em vigor.  Como  alunos  civis,  passam a  ser
regidos  pelas  Normas  do  Ensino  Profissional  Marítimo  (EPM)  e  o
Regimento Interno do CIAGA.

Ao terminar o curso, o aluno será declarado Bacharel em Ciências
Náuticas  (curso  de  nível  superior),  e  passará  a  integrar  o  Quadro  de
Oficiais da Reserva não remunerada da Marinha do Brasil, no posto de
Segundo-Tenente.

6.1 – Processo de Admissão

Anualmente  é  coordenado  pelo  CIAGA  o  Processo  Seletivo  de
Admissão  às  Escolas  de  Formação de  Oficiais  da  Marinha  Mercante  –
EFOMM  do  CIAGA  (Rio  de  Janeiro  –  RJ)  e  CIABA  (Belém  –  PA).  Para
ingressar  nas  EFOMM,  o  candidato  deverá  ser  aprovado  em todas  as
etapas do Processo Seletivo, bem como no período de adaptação. 

6.2 – Condições para a Inscrição

 Ser  brasileiro  (ambos  os  sexos),  ressalvado  o  ingresso  de
estrangeiro em intercâmbio autorizado pelo Comando da Marinha,
com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 1o de
janeiro do ano de realização do curso;

 Ter concluído, com aproveitamento, o curso do Ensino Médio ou
equivalente, em instituição oficialmente reconhecida, até a data
de matrícula no curso;

 Não  ter  filhos  ou  dependentes  e  não  ser  casado  ou  haver
constituído união estável;
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 Ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2,00 m;
 Não estar na condição de réu em ação penal; 
 Não ter sido, nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigen-

te: responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qual-
quer esfera de governo, em processo disciplinar administrativo, do
qual não caiba mais recurso, contando o prazo a partir da data do
cumprimento da sanção; ou condenado em processo criminal com
sentença transitada em julgado, contado o prazo a partir da data
de cumprimento da pena;

 Estar  em dia com as obrigações do Serviço Militar  e da Justiça
Eleitoral; 

 Não  ter  sido  julgado  “incapaz  definitivamente”  para  o  Serviço
Ativo  das  Forças  Armadas  ou  das  Forças  Auxiliares  ou  para  o
Serviço Militar Inicial;

 Não ser  ex-aluno  de  EFOMM,  não  ter  sido  excluído,  a  bem da
disciplina  ou  por  inaptidão  ao  oficialato,  de  qualquer  escola
preparatória ou de formação das Forças Armadas ou Auxiliares,
nem ter sido excluído, a bem da disciplina, do Serviço Ativo ou do
Serviço Militar Inicial (SMI) de qualquer Organização Militar;

 Possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
 Possuir documento oficial de identificação válido e com fotografia;
 Efetuar o pagamento da taxa de inscrição; e
 Cumprir as instruções estabelecidas no edital.

6.3 – Exame de Conhecimentos

O  exame  de  conhecimentos  compreenderá  provas  escritas  de
Português, Redação, Inglês, Matemática e Física.

As provas escritas terão caráter eliminatório e classificatório.

Será considerado  aprovado o candidato que obtiver nota igual ou
superior  a  50  pontos  nas  provas  de  Português,  Inglês,  Matemática  e
Física.

Serão considerados os seguintes aspectos e pontuações na correção
da Redação:

a) estrutura (conteúdo, coesão e coerência) - até 50 pontos; e

b)  expressão (clareza,  adequação vocabular  e  correção)  -  até 50
pontos.

O candidato que obtiver nota zero em qualquer das provas, inclusive
na de Redação, será eliminado do Processo Seletivo.
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Jovens do Brasil participam de Processo 
Seletivo para EFOMM

6.4 – Inspeção de Saúde

Os  candidatos  só  serão  convocados  para  Inspeção  de  Saúde  se
aprovados e classificados no Exame de Conhecimentos, de acordo com o
edital.

6.5 – Teste de Suficiência Física

Os candidatos somente serão convocados para esse exame se forem
aprovados na Inspeção de Saúde.

O candidato será considerado aprovado se conseguir:

a) para os homens:
 Correr 2.300 metros, no tempo máximo de 12 minutos; e
 Nadar 50 metros, no tempo máximo de 1 minuto e 30 segundos,

em  qualquer  tipo  de  nado  básico.  Não  sendo  aceito  nado
submerso ou modo “cachorrinho”.

b) para as mulheres:
 Correr 1.900 metros, no tempo máximo de 12 minutos; e
 Nadar 50 metros, no tempo máximo de 1 minuto e 45 segundos,

em  qualquer  tipo  de  nado  básico.  Não  sendo  aceito  nado
submerso ou modo “cachorrinho”. 

6.6 – Período de Adaptação

O período de adaptação tem duração de três semanas, tendo como
objetivo integrar e ambientar o candidato à estrutura  organizacional do
Centro de Instrução e iniciar a sua formação militar. Nesse período, os
candidatos são submetidos a diversas atividades que envolvem preparo
físico e psicológico. São ministradas palestras com o intuito de instruí-los
sobre os diversos assuntos que abrangem a vida do Oficial da Marinha
Mercante, além dos direitos, deveres, regulamentos internos da escola e
sobre a rotina da EFOMM após o período de adaptação.
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Novos alunos da EFOMM no período de adaptação

6.7 – Matrícula

Vencidas as etapas do Processo Seletivo de Admissão e do Período
de  Adaptação,  o(a)  candidato(a)  será  matriculado(a) no  Curso  de
Formação de Oficiais da Marinha Mercante, com duração mínima de seis
semestres.

Simultaneamente, será também matriculado(a), mesmo que já tenha
prestado o serviço militar, no Núcleo de Formação de Oficiais da Reserva
da Marinha – NFORM, na condição de Aluno do Órgão de Formação de
Oficiais  da  Reserva,  com  precedência  hierárquica  equivalente  à
graduação de Cabo.

O curso será realizado em regime de internato,  com licenças nos
finais de semana, feriados e nas férias escolares. O curso é gratuito e o
CIAGA  fornece  alimentação,  alojamento,  uniformes,  roupa  de  cama  e
assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

A partir da matrícula, os alunos passam a receber uma remuneração
mensal, cujo valor está previsto na Lei de Remuneração dos Militares. 

Entrega de Platinas aos novos alunos da EFOMM após o período de adaptação

Nos  dois  primeiros  semestres  letivos,  o  aluno  recebe  as noções
básicas  para  o  conhecimento  e  facilitação  da  escolha  do  ramo  de
atividade a ser exercido na futura profissão,  orientando-o para um dos
seguintes cursos:
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 NÁUTICA  –  destinado  a  formar  o  Oficial  de  Náutica,  a  quem
compete o manuseio dos equipamentos de convés, de navegação
e de comunicações de bordo; e

 MÁQUINAS  –  destinado  a  formar  o  Oficial  de  Máquinas,
habilitando-o a conduzir e manter as instalações de máquinas do
navio.

A opção para o curso de Náutica ou de Máquinas é realizada  pelo
aluno ao término do segundo semestre, obedecendo rigorosamente ao
critério  de classificação, considerando o aproveitamento escolar obtido
nos  dois  primeiros  semestres  letivos,  dentro  do  número  de  vagas
estabelecido para cada curso.

6.8 – Rotina

A vida a bordo exige muita disciplina e espírito de companheirismo,
devido a esse fato os alunos da EFOMM são submetidos a uma rotina
rigorosa, que visa à formação do caráter profissional dos futuros Oficiais
da Marinha Mercante Brasileira.

A rotina começa bem cedo. Antes do crepúsculo é tocada a alvorada,
logo  em  seguida  todo  o  Corpo  de  Alunos  deve  estar  formado  na
consagrada Alameda Alegrete, para assim prosseguirem com o café da
manhã. Ao término do café é dado início ao ciclo profissionalizante com
aulas  de caráter  técnico,  as quais  proporcionam aos alunos um vasto
conhecimento sobre a rotina de bordo e das atividades exercidas por um
Oficial da Marinha Mercante, seja ele de Máquinas ou de Náutica.

Na parte da tarde, as aulas são retomadas e, logo em seguida, são
iniciadas  as  atividades  voltadas  para  a  prática  de  esportes,  que  são
subdivididas em diversas equipes,  como: vela, remo, natação, futebol,
voleibol, basquetebol, judô, atletismo e orientação.

À  noite,  os  alunos  aproveitam  o  tempo  livre,  dedicando-se  aos
estudos  ou  envolvendo-se  em atividades  que  estão  à  sua  disposição:
aulas de musculação, Grêmios Acadêmicos, biblioteca, salão de leitura,
cinema e canto.

No decorrer do ano, são realizadas diversas etapas da instrução e
visitas  a  bordo  de  navios  mercantes  e  de  navios  de  guerra.  São
realizadas, também, instruções de salvamento e tiro, entre outras.

6.9 – Infraestrutura

A EFOMM foi construída e aparelhada para a aplicação de excelentes
técnicas educacionais  com a capacidade de preparar  e  instruir  jovens
para uma excelente formação marítima. A EFOMM é dotada de salas de
aulas, laboratórios, simuladores de última geração, refeitório, biblioteca,
além de professores especializados para a formação integral do aluno. 

Além  de  profissionais  de  alta  qualidade  envolvidos  na  formação
intelectual,  a  EFOMM conta com excelentes  especialistas  responsáveis
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pelo desenvolvimento físico, atendimento médico e odontológico e pela
orientação psicológica dos alunos.

A  infraestrutura  para  a  prática  esportiva  conta  com  quadras  de
esporte, campo de futebol, pista de atletismo, piscinas, grêmio de vela e
remo, academia etc.

O  enriquecimento  cultural  não  é  deixado  de  lado.  Atividades
extraclasses são realizadas durante a semana, contando com a seguinte
infraestrutura: salão de leitura, salão de jogos, salão de vídeo, cinema,
grêmio de  idiomas,  além  dos  grêmios  de  informática,  música  e  de
relações internacionais, abertos a todo o corpo de alunos.

6.10 – Atividades

  A EFOMM, além de proporcionar a formação profissional de seus
alunos, também oferece a eles uma grande diversidade de modalidades
esportivas e culturais.

 A  EFOMM  proporciona  aos  seus  alunos  a  prática  de  diversas
modalidades esportivas, mantendo equipes regulares de: futebol, vôlei,
orientação,  basquete,  atletismo,  judô,  natação,  remo e  vela,  além da
programação de atividades físicas diárias para manutenção da higidez
corporal.

Atividades esportivas

Anualmente, a EFOMM disputa competições com várias instituições
de ensino. As mais tradicionais disputas são entre o CIAGA e o Colégio
Naval (que são chamadas de MERCNAV) e entre as duas EFOMM, a nossa
do CIAGA e a do CIABA. Tais competições contam com diversos tipos de
modalidades esportivas, dentre as quais destacamos as de  Remo e Vela,
que fazem parte da tradição e da formação marinheira da EFOMM.

A EFOMM conta com um Grêmio de Velas, que  atende aos alunos
que praticam os esportes à vela e também a remo. Atualmente, o Grêmio
de Velas da EFOMM conta com uma frota  de barcos a vela dos tipos
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Laser,  Oceano,  Ranger  e  Escaler  (barco  tradicional  das  escolas  de
Marinha em todo o mundo). 

A frota de barcos a remo é formada exclusivamente por barcos do
tipo  Escaler,  que  contam  com  10  remadores  a  bordo  e  que  é  uma
tradição na EFOMM. Além disso, o Grêmio de Velas da EFOMM realiza,
anualmente, uma grande regata à vela, denominada Regata CIAGA, que
consta oficialmente  no calendário  da  Federação de Esportes  à  Vela  e
Motor do Estado do Rio de Janeiro, e a Regata Poder Marítimo, a remo,
cuja primeira edição foi vencida pelo escaler masculino da EFOMM.

Regata à vela

A Sociedade Acadêmica da Marinha Mercante (SAMM), formada pelos
próprios alunos da EFOMM, tem como objetivo proporcionar aos alunos
eventos  socioculturais e  recreativos,  oferecendo  opções  de  lazer  e
cultura,  integrando  a  EFOMM  à  sociedade  e  divulgando  a  Marinha
Mercante Brasileira por intermédio das diversas atividades que participa.

Entre esses eventos estão churrascos de confraternização entre as
turmas,  peças  teatrais,  festas  e  bailes,  gincanas  culturais,  visitas
diversas, etc. A SAMM também é responsável pela criação e supervisão
de  diversas  agremiações  de  alunos,  como  os  Grêmios  de  Náutica,
Máquinas, Meio Ambiente, Evangélico, Católico, Espírita, Artes Marciais,
Idiomas, Relações Internacionais, Xadrez, Mergulho etc.

A  SAMM é  responsável  pela  edição  e  distribuição  interna  de  um
periódico  informativo  –  O  PELICANO – que  serve  como  veículo  de
divulgação das atividades da EFOMM e que também procura levar aos
alunos matérias sobre as diversas atividades da nossa Marinha Mercante.

7  –  RELAÇÃO  DE  CURSOS  DO  PROGRAMA  DE  ENSINO
PROFISSIONAL  MARÍTIMO  PARA  AQUAVIÁRIOS  (PREPOM-
Aquaviários)

O  PREPOM-Aquaviários  é  elaborado  anualmente,  podendo  ter
validade e divulgação quadrimestral, de modo a suprir as necessidades
do setor marítimo, fluvial e de pescadores a curto e médio prazos. Ele é
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divulgado  nas páginas da DPC, sendo disponibilizado para consulta ou
para ser ‘baixado’ em arquivo PDF. 

7.1 – Cursos de Formação

Cursos que  visam formar  pessoal, capacitando-os ao desempenho
dos cargos e ao exercício de funções embarcado:

 Curso  de  Formação  de  Aquaviários  –  Moço  de  Convés  (CFAQ-
MOC);
 Curso de Formação de Aquaviários – Moço de Máquinas (CFAQ-
MOM); e
 Curso  de  Formação de  Oficiais  da  Marinha  Mercante  (FOMQ e

FONT).

7.2 – Cursos de Aperfeiçoamento

Cursos  que  visam  ampliar  os  conhecimentos  necessários  ao
desempenho  dos  cargos  e  ao  exercício  das  funções  e  ocupações
peculiares  às  categorias  intermediárias  ou  superiores  do  pessoal  da
Marinha Mercante e atividades correlatas:

 Curso de Aperfeiçoamento  para  Contramestre  –  Básico  (APAQ-
CTR);
 Curso  de Aperfeiçoamento  para  Condutor  de  Máquinas  (APAQ-
CDM);
 Curso de Aperfeiçoamento para Aquaviários – Módulo Específico

para Fluviários – Seção de Convés (APAQ-MFL);
 Curso de Aperfeiçoamento para Aquaviários – Módulo Específico

para Fluviários – Seção de Máquinas (APAQ-CTF);
 Curso de Aperfeiçoamento para Aquaviários – Módulo Específico

para Pescadores (APAQ-PPI);
 Curso de Aperfeiçoamento para Oficial de Máquinas (APMA); e
 Curso de Aperfeiçoamento para Oficial de Náutica (APNT).

7.3 – Cursos de Atualização

Cursos  que  visam proporcionar  a  atualização  de  conhecimentos,
objetivando adequar o profissional às exigências do avanço tecnológico:

 Curso  de  Atualização  para  Aquaviários  –  Contramestre  Nível  5
(ACTR);

 Curso de Atualização e Adaptação de Náutica para Oficiais (ATNO);
 Curso de Atualização de Oficial de Máquinas (ATOM); e
 Curso de Atualização para Práticos (ATPR).

7.4 – Cursos de Adaptação

Cursos  que  visam  adaptar o  pessoal  técnico,  com  habilitação
técnico-profissional  específica,  ao  grupo  de  marítimos  dentro  de  sua
categoria:
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 Curso de Adaptação para Aquaviários  –  Módulo Específico para
Marítimos – Seção de Convés (CAAQ-CTR);

 Curso de Adaptação para Aquaviários  –  Módulo Específico para
Marítimos – Seção de Máquinas (CAAQ-ELT);

 Curso de Adaptação para Aquaviários  –  Módulo Específico para
Marítimos – Seção de Máquinas (CAAQ-CDM);

 Curso  de  Adaptação  para  Aquaviários  –  Cozinheiro,  Taifeiro,
Enfermeiro e Auxiliar de Saúde (CAAQ-CTS);

 Curso de Adaptação para 2º Oficial de Máquinas (ASOM); e
 Curso de Adaptação para 2º Oficial de Náutica (ASON).

7.5 – Cursos Especiais

Cursos que visam preparar  o pessoal  para atividades que exijam
qualificações especiais não conferidas por cursos de outras modalidades:

 Curso Especial Avançado de Combate a Incêndio (ECIA);
 Curso  Especial  Básico  de  Automação  Semipresencial  (CEBA-

Semipresencial);
 Curso Especial de Acesso a 2º Oficial de Máquinas Básico(ACOM-

B);
 Curso Especial de Acesso a 2º Oficial de Máquinas – Complementar

(ACOM-C);
 Curso Especial de Acesso a 2º Oficial de Náutica – Básico (ACON-

B);
 Curso Especial de Acesso a 2º Oficial de Náutica – Complementar

(ACON-C);
 Curso Especial de Cuidados Médicos (ESCM);
 Curso Especial de Embarcação Rápida de Resgate (EERR);
 Curso  Especial  de  Embarcação  de  Sobrevivência  e  Salvamento

(EESS);
 Curso  Especial  Básico  de  Navios-Tanque  para  Gás  Liquefeito

(EBGL);
 Curso Especial Básico de Navios-Tanque Petroleiro e para Produtos

Químicos (EBPQ);
 Curso  Especial  Básico  de  Navios-Tanque  para  Gás  Liquefeito

Semipresencial (EBGL-Semipresencial);
 Curso Especial Básico de Navios-Tanque Petroleiro e para Produtos

Químicos Semipresencial (EBPQ-Semipresencial);
 Curso  Especial  de  Gerenciamento  de  Passadiço  para  Oficiais

(EGPO);
 Curso  Especial  de  Navegação  Eletrônica  para  Mestres  de

Cabotagem e Contramestres (ENET);
 Curso Especial de Operações com Cargas Perigosas no Trabalho

Aquaviário (EOCA);
 Curso Especial de Primeiros Socorros Médicos (EPSM);
 Curso Especial de Operador ARPA (EARP);
 Curso Especial de Radioperador Geral (EROG);
 Curso Especial de Radioperador Restrito (EROR);
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 Curso  Especial  de  Segurança  de  Embarcações  de  Passageiros
(ESEP);

 Curso Especial de Segurança em Operações de Carga em Navios-
Tanque Petroleiros (ESOP);

 Curso Especial de Segurança em Operações de Carga em Navios-
Tanque Petroleiros – modalidade a distância (ESOP on-line);

 Curso Especial de Segurança em Operações de Carga em Navios-
Tanque para Gás Liquefeito (ESOG);

 Curso Especial de Segurança em Operações de Carga em Navios-
Tanque para Gás Liquefeito – modalidade a distância (ESOG on-
line);

 Curso Especial de Segurança em Operações de Carga em Navios-
Tanque para Produtos Químicos (ESOQ);

 Curso Especial de Segurança em Operações de Carga em Navios-
Tanque para Produtos Químicos – modalidade a distância (ESOQ
on-line);

 Curso Especial em Simulador de Máquinas (ESMQ);
 Curso Especial MARPOL 73/78 – Anexo I (EPOL I);
 Curso Especial MARPOL 73/78 – Anexo II (EPOL II);
 Curso Especial para Oficial de Proteção do Navio (EOPN);
 Curso Especial Prático de Operador Radar (EPOR);
 Curso Especial de Prevenção e Defesa contra Pirataria (EPCP);
 Curso Especial para Operador ECDIS (EPOE); e
 Curso Especial Básico de Conscientização sobre Proteção de Navio

(EBCP).

7.6 – Cursos Expeditos

Cursos que visam suplementar a habilitação técnico-profissional do
pessoal conforme a necessidade do serviço:

 Curso Expedito de Atendimento ao Público Externo (C-EXP-ATPE
on-line); e

 Curso Expedito e Prático de Ecobatímetro para Aquaviários (C-
EXP-ECO);

8  –  PROGRAMA  DE  ENSINO  PROFISSIONAL  MARÍTIMO  PARA
ESTRANGEIROS (PEPME)

8.1 – Cursos de Graduação

 Formação de Oficial de Náutica da Marinha Mercante (FONT); e
 Formação de Oficial de Máquinas da Marinha Mercante (FOMQ).

8.2 – Início das bolsas de estudo e duração

Em outubro do ano anterior ao curso, o Centro de Instrução recebe
os postulantes para um período de adaptação e nivelamento, objetivando
a melhoria do rendimento acadêmico dos candidatos.
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Duração:  as  bolsas  de  estudo  concedidas  por  intermédio  desse
Programa  referem-se  ao  período  desde  a  apresentação  até  o
desligamento do aluno.

Observação:  considerando a dificuldade na obtenção de vagas para a
realização  do  Programa  de  Estágio  Embarcado  (PREST)  no  Brasil  e  a
necessidade de adequar os praticantes às características de navegação e
manobra de embarcações da região onde operarão,  o PREST,  de dois
semestres de duração previstos nos currículos desses cursos, é realizado
nos  respectivos  países  de  origem,  mediante  a  apresentação  da
documentação fornecida pelos Centros de Instrução (CI) após a conclusão
do período acadêmico dos cursos. Caso haja oferta excedente de vagas
para  o  PREST,  sem  prejuízo  das  vagas  aos  Praticantes  brasileiros,  o
estágio do Praticante estrangeiro pode ser realizado no Brasil.

8.3 – Instruções para apresentações de candidatura às bolsas de
estudo

As  bolsas  de  estudo  concedidas  pelo  presente  Programa  são
voltadas, precipuamente, para países em desenvolvimento com os quais
o  Brasil  mantém  acordos  culturais  ou  educacionais,  devendo  as
solicitações serem encaminhadas pela Autoridade Marítima ou Órgão de
Direção  da  Marinha  Mercante  do  país  interessado  à  Representação
Diplomática do Brasil, até 30 de abril do ano anterior ao início do curso
pleiteado. 

A  Representação  Diplomática  do  Brasil  faz  a  conferência  da
documentação  apresentada,  emite  os  vistos  nos  locais  apropriados  e
remete a documentação recebida ao Ministério das Relações Exteriores
(MRE).

O MRE encaminha  ao Estado-Maior  da Armada (EMA),  até 31  de
maio, a documentação relativa às candidaturas.

A  relação  dos  candidatos  selecionados  às  bolsas  de  estudos  é
comunicada  pelo  EMA  ao  MRE  até  31  de  julho,  que  participará  à
Representação Diplomática do Brasil no país solicitante.

A documentação do candidato não selecionado é restituída ao MRE,
com  os  respectivos  motivos,  até  20  de  agosto,  que  a  remete  à
Representação Diplomática do Brasil no país solicitante.

8.4 – Apresentação do bolsista para o período de adaptação e
nivelamento

Os candidatos selecionados devem se apresentar diretamente ao CI
para onde foram indicados, até a data limite  estabelecida pelo EMA, de
modo a cumprir o Período de Adaptação e Nivelamento, o qual tem início
no mês de outubro e término em dezembro do ano anterior ao curso.

Durante esse período, procede-se a integração e a ambientação do
candidato  selecionado  à  estrutura  organizacional  do  respectivo  CI;  a

- 24 de 46 -



Carta de Serviços ao Usuário – CIAGA

redução  de  eventual  defasagem  curricular  e  da  fluência  do  idioma
português;  a  regularização  da  situação  diplomática  quanto  à
permanência no Brasil junto ao MRE; e a avaliação das qualificações e
requisitos.  

Os custos relativos aos deslocamentos dos candidatos selecionados
para o Brasil e para retorno ao país de origem são de responsabilidade
exclusiva  da  Autoridade  Marítima  ou  Órgão  de  Direção  da  Marinha
Mercante do país de origem do candidato.

8.5 – Facilidades proporcionadas ao aluno:

a) alojamento e alimentação;
b) uniforme e roupa de cama;
c) assistência médica e odontológica;
d) biblioteca técnica e recreativa;
e) práticas esportivas; e
f) auxílio financeiro, em moeda brasileira, igual à remuneração dos

alunos brasileiros, para pequenas despesas, inclusive quando embarcado,
durante o período escolar e estágio de praticante, caso seja o PREST ser
realizado no Brasil.

8.6 – Local de realização dos cursos e endereço para pedidos de
informações

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA (CIAGA)
Av. Brasil, 9020 – Olaria
Rio de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro – CEP: 21030-001
Telefones 55 (21) 3505-3210 / 55 (21) 3505-3247 e Fax: 55 (21) 3505-
3113
Correio Eletrônico (E-mail): ciaga.secom@marinha.mil.br

8.7 – Regime escolar

O aluno obedece ao regulamento e às normas que regem a vida e a
disciplina do CIAGA, de forma idêntica aos alunos brasileiros.

O aluno  fica  sob regime de internato,  com licença para saída nos
finais de semana, feriados e férias escolares. Nas férias, os alunos podem
se ausentar da cidade de realização do curso ou do País, devendo, para
tanto,  obter  autorização  do  CIAGA  e  arcar  com  as  despesas  das
respectivas locomoções.

Quando embarcado, o aluno fica sujeito ao regime de bordo.
O desligamento do aluno ocorre  por ato do Comandante do CIAGA,

de acordo com Regimento Interno.
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8.8 – Número de vagas

É definido, anualmente, pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).

8.9 – Qualificação e requisitos exigidos

a) ter dezessete anos completos e menos de 24 anos de idade, em
1º de fevereiro do ano da matrícula;

b)  entender  e  ser  fluente  em  português,  língua  em  que  são
ministradas as aulas;

c) não ter sido reprovado em curso anterior de Formação de Oficial
da Marinha Mercante;

d) ser solteiro e não contrair matrimônio durante o curso;
e) ter nível de instrução correspondente ao Ensino Médio no Brasil

(2º Grau, ciclo colegial completo ou equivalente). A comprovação do nível
de instrução deve ser feita por meio de histórico escolar. Os candidatos a
serem selecionados serão da área de ciências exatas;

f)  atender  às  seguintes  condições  comprovadas  em  exame(s)
clínico(s):

 Altura mínima: 1,54 m para homens e 1,52 m para mulheres;
 Altura máxima: 2,00 m para ambos os sexos;
 Peso: índice de massa corporal (IMC) compreendido entre 18 e

30. Tais limites, que não são rígidos, serão correlacionados pelos
Agentes  Médicos  Periciais  (AMP)  com outros  dados  do  exame
clínico (massa muscular, conformação óssea, proporcionalidade,
biotipo, tecido adiposo localizado etc.);

 Acuidade  visual  (AV)  mínima  permitida:  20/100  em ambos  os
olhos  (AO),  sem  correção  (S/C),  corrigida  para  20/20  com  a
melhor correção óptica possível;

 Senso cromático:  não serão admitidas discromatopsias para as
cores verde e vermelha, definidas de acordo com as instruções
que  acompanham  cada  modelo  de  teste  empregado.  Não  é
admitido o uso de lentes corretoras do senso cromático; e

 Dentes:  mínimo  exigido  de  20  dentes  naturais,  10  em  cada
arcada,  hígidos  ou  tratados.  Para  restabelecer  as  condições
normais  de  estética  e  mastigação,  tolera-se  a  prótese  dental,
desde  que  o  inspecionado  apresente  os  dentes  naturais,
conforme mencionado.

g) apresentar atestado(s) de saúde referente aos seguintes exames:
Abreugrafia ou telerradiografia de tórax;
 Sangue: glicemia, ureia, hemograma completo, VDRL (sorologia

para Lues) e exame ANTI-HIV (Teste de Elisa);
 Urina: EAS;
Fezes: parasitológico; e
Ecocardiograma e teste de esforço.

h)  apresentar  os  resultados  de  exames físicos  que comprovem a
capacidade de:
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 homens: correr 2.300 metros, no tempo máximo de 12 minutos e
nadar 50  metros, no tempo máximo de 2 minutos, em qualquer
um  dos  tipos  de  nado  básico:  “crawl”  (nado  livre),  peito,
borboleta ou costas; e

 mulheres: correr 1.900 metros, no tempo máximo de 12 minutos
e  nadar  50  metros,  no  tempo  máximo  de  2  minutos  e  20
segundos,  em qualquer um dos tipos  de nado básico:  “crawl”
(nado livre), peito, borboleta ou costas.

9 – ATENDIMENTO AO PÚBLICO

O CIAGA disponibiliza  as  seguintes  formas  de  comunicação  com o
usuário:

9.1 – Balcão de Atendimento

– Segunda-feira: 12h às 15h30min.
– Terça a quinta-feira: 8h30min às 15h30min, com interrupção para

almoço das 11h30min às 12h30min.
– Sexta-feira: 8h30min às 11h30min.

9.2 – Atendimento telefônico

Divisão de Inscrição: (21) 3505-3128

9.3 – Sítio Eletrônico

www.marinha.mil.br/ciaga

9.4 – Correio Eletrônico:

Caso  queira fazer  algum  comentário,  solicitar  esclarecimento
adicional ou encaminhar sugestões e/ou críticas, utilize os endereços de
correio eletrônico abaixo e logo entraremos em contato.

 Geral - ciaga.  secom@marinha.mil.br  
 Fale Conosco - ciaga.  cursos@marinha.mil.br  

O  serviço  de  “Fale  Conosco”  é  atendido  pelo  correio
eletrônico acima

10 – COMPROMISSO COM A QUALIDADE

O CIAGA implantou, na sua Superintendência de Ensino, o Sistema de
Gestão da Qualidade (SGQ) como ferramenta estratégica de apoio para
tomada  de  decisão,  em busca  da  excelência  da  qualidade  do  Ensino
Profissional  Marítimo (EPM) e,  desde 2007,  possui  a Certificação ABNT
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NBR ISO 9001 para esse sistema, concedida pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas.

Em novembro de 2016, o CIAGA foi submetido à auditoria pela ABNT e
obteve a renovação da Certificação ABNT NBR ISO 9001, agora versão
2015, tendo sido a primeira Organização Militar no Brasil a receber essa
certificação  com base  nos  novos  requisitos  estabelecidos.  No  ano  de
2020, em virtude da pandemia, a ABNT realizou auditoria de Manutenção
da Certificação de forma remota, com apoio da Assessoria de Tecnologia
da Informação (ATI)  e,  mais  uma vez,  foi  aprovada a manutenção da
Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do CIAGA.

10.1 – Atenção, Respeito e Cortesia no Atendimento aos Usuários

 Prestar um atendimento claro e objetivo,  pautado na ética e no
respeito à pessoa, tratando com cordialidade e a devida atenção;

 Facilitar o acesso a informações e procedimentos organizacionais,
em prol da transparência dos serviços prestados;

 Tramitação tempestiva dos processos para propiciar atendimento
das expectativas dos usuários. Documentos que requerem maior
prazo,  por  sua  complexidade,  terão  suas  informações
disponibilizadas ao usuário quanto às etapas cumpridas/pendentes
e às estimativas de prazos; e

 As reclamações e/ou sugestões recebidas pelo correio eletrônico
ciaga.cursos@marinha.mil.br (Fale  Conosco  do  CIAGA)  e
formulários  de  pesquisa  de  satisfação  serão,  oportuna  e
tempestivamente, respondidas aos usuários.

10.2 – Critérios para Atendimento

 O atendimento aos usuários, à exceção de atendimentos especiais
que  implicam  em prévio  agendamento,  é  feito  por  ordem  de
chegada, controlado mediante sistema de senhas e chamada por
meio de painel eletrônico;

 O  atendimento,  quando  o  sistema  informatizado  estiver
indisponível,  será  realizado  por  ordem  de  chegada,  controlado
mediante sistema de senhas e chamada por meio verbal; e

 São priorizados os atendimentos a idosos, pessoas portadoras de
necessidades especiais, gestantes e lactantes.

10.3 – Condições de Acessibilidade

 As instalações são de fácil acesso e são mantidas em condições de
habitabilidade  compatíveis  com  as  expectativas  dos  usuários,
proporcionando-lhes bem-estar;

 Próximas às áreas de acesso, são mantidos banheiros masculino e
feminino  e  vagas  de  estacionamento  reservadas  a  idosos  e
portadores de necessidades especiais; e

 O acesso é sinalizado com placas indicativas.
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10.4 – Processamento dos serviços

 As solicitações de informações sobre andamento de processos em
tramitação  serão  fornecidas  por  meio  do  efetivo  contato  do
usuário  no balcão de atendimento,  por  meio  telefônico,  correio
eletrônico e/ou acessando o link “consulta sobre andamento de
processos”  disponível  no  site  do  CIAGA,  no  campo  “ACESSO
RÁPIDO; 

 Os  requerimentos  recebidos  acerca  dos  diversos  serviços
prestados  pela  organização  serão  analisados  e  respondidos  de
forma tempestiva,  a partir  do momento da entrada  desses  nos
setores pertinentes;

 Os documentos físicos e eletrônicos recebidos pela organização,
pessoalmente  ou  via  correios,  correio  eletrônico,  etc.  serão
prontamente destinados ao setor competente, para a adoção das
medidas administrativas pertinentes; e

 Recebimentos de reclamações e denúncias serão imediatamente
tratados e direcionados no âmbito interno do CIAGA. Da mesma
forma,  as  sugestões  serão  acolhidas  e  analisadas  quanto  à
viabilidade.

10.5 – Locais e formas de acessar os serviços:

• Para acessar os serviços, o usuário pode comparecer ao balcão de
atendimento no CIAGA, solicitar via correios/postal ou acessar o
site do CIAGA.

11 – DIVISÃO DE INSCRIÇÃO

11.1 – Serviços oferecidos

a) Processa  a  inscrição  e  seleção  de  candidatos  para  os  cursos
previstos no PREPOM para o CIAGA, exceto os cursos que exijam editais;

b) Recebe os requerimentos de solicitações de diplomas, certidões e
currículos quando prontos, entrega aos requerentes; e

c) Entrega, quando prontos, os certificados de conclusão dos cursos
previstos no PREPOM para o CIAGA, exceto os cursos que exijam editais.

11.2 – Tipos de Atendimento

11.2.1 – Inscrições em cursos do PREPOM

O candidato pode realizar a inscrição nos cursos  do Programa de
Ensino  Profissional  Marítimo  (PREPOM)  comparecendo  à  Divisão  de
Inscrição  no  CIAGA,  enviando a  Ficha  de Inscrição e a  documentação
estabelecida  no  PREPOM  por  meio  de  uma  Capitania,  Delegacia  ou
Agência mais próxima de sua cidade ou ainda, se desejar, pode enviar
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cópia da documentação citada acima pelos Correios, autenticada e em
envelope único, conforme procedimentos a seguir:

a) Inscrição     realizada na Divisão de Inscrição do CIAGA  : o candidato,
em posse da documentação exigida para cada curso, conforme consta do
PREPOM, deve se apresentar no guichê do Setor de Atendimento, com a
documentação  original  e  com os  seguintes  documentos  (exceto  para
cursos que possuam EDITAL com processo seletivo específico): 

I) RG e CPF;
II)  Atestado  de  Saúde  Ocupacional  -  (ASO)  que  comprove  bom

estado  de  saúde  física  e  mental,  com  obrigatória  especificação  das
condições auditivas e visuais. O atestado deve estar dentro do prazo de
validade;

III)  Caderneta de Inscrição e Registro  (CIR)  –  para verificação do
tempo de embarque, o qual será considerado para a classificação;

IV)  Documentos  Comprobatórios  das  Condições  para
Inscrição/Matrícula exigidas no PREPOM;

V) GRU e Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; e
VI) Ficha de Inscrição (modelo no site do CIAGA). 

O atendimento é efetuado no guichê do Setor de Atendimento, por
ordem de chegada e controlado mediante senha, sem a necessidade de
Agendamento Eletrônico. 

b)  Inscrição  realizada  por  meio  de  uma  Capitania,  Delegacia  ou
Agência:  o  candidato,  em posse  da  documentação  exigida  para  cada
curso,  conforme  consta  do  PREPOM,  deve  se  apresentar/entregar  no
Grupo  de  Atendimento  ao  Público  (GAP)  da  Capitania,  Delegacia  ou
Agência mais próxima da residência, com a documentação original e com
os documentos citados nas subalíneas I a VI da alínea anterior para que
essas  Organizações  Militares  (OM)  encaminhem a  documentação  ao
CIAGA.

c)  Inscrição  realizada  por  meio  dos  Correios:  o  candidato,  caso
queira, pode enviar pelos Correios a cópia da documentação citada na
alínea  acima,  autenticada  e  em  envelope  único,  para  o  seguinte
endereço:

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA
Divisão de Inscrição

Av. Brasil, nº 9.020 – Olaria – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 21030-001

Caso o candidato decida encaminhar a documentação pelos
Correios, deve observar o período estabelecido no PREPOM para inscrição
no curso pretendido e postar a documentação em tempo hábil, para que
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ela  dê  entrada  no  Setor  de  Inscrição  do  CIAGA  até  o  último  dia
estabelecido no PREPOM para a inscrição, não sendo considerada a data
de postagem.

11.2.2 – Serviços de solicitação de emissão de certidões, emissão
e manutenção de certificação e 2ª via de documentos

O usuário solicita esses serviços por meio de requerimento e é
atendido em horários previamente marcados por meio do Agendamento
Eletrônico no sítio do CIAGA. 

Para  requerer  a  segunda  via,  renovação  e  revalidação  de
documentos (diplomas de bacharel,  certificados de cursos,  certidão de
histórico escolar,  certidão de tempo de serviço e certidão de notas), o
usuário  deve  comparecer ao  Setor  de  Atendimento  da Divisão  de
Inscrição do CIAGA, preencher o requerimento disponível na página do
CIAGA (anexo B) e, junto com a documentação estabelecida na NORMAM-
13/DPC para a realização do respectivo serviço, dar entrada no setor. O
usuário ainda pode encaminhar a cópia da documentação supracitada,
autenticada,  por  meio  de  uma Capitania,  Delegacia  ou  Agência  mais
próxima de sua cidade ou ainda, se desejar, poderá enviar, em envelope
único, pelos Correios, para o seguinte endereço:

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA
Divisão de Inscrição

Av. Brasil, nº 9.020 – Olaria – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 21030-001

A  qualquer  momento,  sem  necessidade  de  agendamento,  o
usuário pode pegar os documentos anteriormente solicitados e prontos
para entrega.

11.3 – Taxas dos Serviços Prestados. 
Os serviços prestados pelo CIAGA (inscrição em cursos e emissão de

2a via de documentos) são cobrados por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU), conforme a “Tabela de Indenizações” prevista no anexo
E da  Portaria  no 07/2009,  de  28/01/2009,  da  DPC.  Essa  cobrança  é
efetuada  por  intermédio  de  uma  Guia  de  Serviço,  que  deve  ser
preenchida e impressa no “site” da Diretoria de Portos e Costas – DPC, no
link “SERVIÇOS DA DIRETORIA”
- “https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria”
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ATENÇÃO:

Todos  os  cursos  a  serem  ministrados  no  CIAGA  são
“gratuitos”  (sendo  exigido  o  pagamento  somente  da  taxa  de
inscrição)  e  possuem  pré-requisitos  para  inscrição,  além  de
critérios específicos para classificação que estão discriminados
no PREPOM, sem o cumprimento destes o candidato “não poderá
ser inscrito ou matriculado”.

11.4 – Carta de Indicação de Empresas 

A  Carta  de  Indicação  deve  ser  escrita  em  papel  timbrado  da
empresa,  contendo  o  texto  referente  ao  anexo  A, e  ser  assinada,  no
mínimo, pelo Gerente de Recursos Humanos.

Ao fazer  essa indicação,  a  empresa se compromete em fornecer
vaga para o estágio embarcado do candidato, após a conclusão do curso
(se o PREPOM exigir essa condição)

A empresa deve comprovar o vínculo empregatício do candidato,
por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou, caso
não haja o referido vínculo, a empresa  deve se comprometer, por meio
de uma declaração, a contratar o candidato indicado, após o término do
curso.

Para os cursos on-line, a empresa deve assumir o compromisso de
liberar o candidato para realizar a prova eletrônica presencial, no período
estabelecido no curso (no mínimo um dia), e a fase presencial (no mínimo
uma semana), se houver.

É  obrigatório  o  envio  dos  anexos  (Documentos  do  FDEPM  e
Documentos do Empregado).

O envio da Carta de Indicação não assegura a inscrição do indicado
no curso. Para a efetivação da inscrição, o candidato deve cumprir  os
procedimentos estabelecidos no PREPOM para o curso pretendido.

11.5 – Atualização do Tempo de Embarque

O cômputo de tempo de embarque é necessário para matrícula em
curso, ascensão de categoria e comprovação de tempo de serviço para
efeito de aposentadoria. 

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

12 – SEÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

12.1 – Serviços oferecidos:

 Emitir os certificados modelo DPC-1031 e modelo DPC-1034 e suas
etiquetas  para  oficiais  e  DPC-1034  para  pessoal  subalterno  da
Marinha  Mercante  com  base  nas  Ordens  de  Serviço  (OS)  de
conclusão de cursos e de término de estágios - Prazo  –  15
dias;

 Emitir Diplomas de Bacharéis aos alunos da EFOMM – Prazo – 60
dias úteis;

 Emitir  certificados  de  participação  para  os  concludentes  dos
Estágios  Preparatórios  para Oficiais  designados para Capitanias,
Delegacias e Agências – ESPOC – Prazo 10 dias; e

 Emitir a 1a via e/ou averbar as Cadernetas de Inscrição e Registros
(CIR)  dos  diversos  aquaviários  ao  término  dos  cursos  e  para
cumprimento de estágios – Prazo 30 dias. 

Os  modelos  acima mencionados,  também poderão  ser  solicitados
por meio de requerimentos (anexo B) na Divisão de Inscrição do Centro
Instrução  sendo  atendido  com  base  nas  Ordens  de  Serviço  (OS)  de
conclusão de cursos e de término de estágios ministrados no CIAGA.

12.2 – Outros Serviços

Emissão de 2a Via de Certificado DPC-1034- Prazo: até 10 dias 
úteis

 – Documentação e pré-requisitos necessários:
 Requerimento do interessado; e
 Pagamento de GRU no caso de 2a via por extravio, apresentando

o Boletim de Ocorrência.

13– SEÇÃO DE REGISTROS ESCOLARES

Os seguintes serviços são oferecidos:

Emissão de Certidão de Tempo de Serviço para Ex-alunos EFOMM
(DPC-2309)- Prazo: 60 dias úteis.

 – Documentação e pré-requisitos necessários:
 Requerimento do interessado ao CIAGA;
 Certificado de Reservista (cópia) ou Carta-Patente (cópia); e
 Certidão de nascimento ou de casamento (cópia).

O requerimento poderá ser remetido pelo correio para o CIAGA.
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Emissão  de  currículos,  certidão  de  notas  (EFOMM)  e  certidão  de
histórico escolar. Prazo: 60 dias úteis.

Documentação e pré-requisitos necessários:
• Requerimento do interessado ao CIAGA; e 
• Documento de Identidade (cópia).

14 – CONVÊNIOS

Para  realização  do  estágio  obrigatório  (para  cursos  que  assim
exigem), é necessária a realização de convênio entre o CIAGA (instituição
de ensino) e a empresa de navegação (concedente).

Caso  a  empresa  de  navegação  deseja  se  tornar  contribuinte  do
FDEPM,  podem  ser  consultadas  informações  por  meio  dos  seguintes
telefones  da  Diretoria  de  Portos  e  Costas  (DPC)  (21)  2104-5828,  (21)
2104-5197 ou (21) 2104-5198.

14.1 – Documentação para convênio 

Encaminhar  os  documentos  abaixo  relacionados  (cópias
autenticadas ou apresentar original e cópia de forma que seja verificada
a autenticidade), por meio do Formulário constante no anexo C:

 CNPJ da empresa;
 Contrato Social ou Estatuto da empresa;
 Identidade e CPF do responsável que assinará o convênio;
 Ata ou procuração de autorização do responsável para assinatura

em nome da empresa; e
 Cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social  (GPS) do

Comprovante da contribuição do Fundo para Desenvolvimento do
Ensino Profissional Marítimo (FDEPM).

14.2 – Validade

Os convênios têm a validade de 4 anos.

14.3 – Termo de Compromisso

Para  realização  do  estágio,  será  redigido  um  TERMO  DE
COMPROMISSO  entre  aluno/empresa/CIAGA.  Após  assinatura  desse
Termo, o estagiário/praticante será apresentado à empresa por ofício.

14.4 – Empresas Conveniadas

A relação das Empresas Conveniadas com o CIAGA encontra-se no 
anexo D.
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15 – ENSINO A DISTÂNCIA (EaD)

Modalidade  de  ensino  mediada  por  tecnologias  que  auxiliam  na
construção do conhecimento. Nessa forma de ensino, o aluno e o tutor
não dividem um espaço presencial. Essa interação se dá por meio de um
ambiente virtual de aprendizagem.

O EAD do CIAGA adota duas metodologias:

–  On-line: Cursos  com  atividades  interativas  em  um  Ambiente
Virtual de Aprendizagem – AVA, acessado pela Internet, no qual o aluno
constrói  conhecimento  de  forma  significativa  por  meio  dos  subsídios
oferecidos pelo tutor.

– Correspondência: Apenas para os cursos APAQ-CTF, APAQ-PPI e
APAQ-MFL,  contendo  material  autoinstrucional,  que  possibilita
independência ao aluno em seu aprendizado. 

Observação: A modalidade EAD pode ser complementada com uma fase
presencial. Quando ocorre, o curso se torna Semipresencial.

15.1 – Serviços oferecidos

15.1.1 – Cursos Complementares Especiais

 CURSO BÁSICO DE AUTOMAÇÃO – CEBA

Curso Semipresencial. Destina-se a capacitar Oficiais e Subalternos
dos Grupos de Marítimos e Fluviários para operarem com segurança  os
sistemas básicos de automação, aplicados a embarcações mercantes.

 CURSO  ESPECIAL  DE  SEGURANÇA  EM  OPERAÇÕES  DE
CARGA EM NAVIOS PETROLEIROS – ESOP on-line

Curso  com  metodologia on-line.  Destina-se  a  capacitar  os
Comandantes,  Chefes  de  Máquinas,  Imediatos,  Subchefe  de
Máquinas, Oficiais e outros tripulantes de navios petroleiros, que

- 35 de 46 -



Carta de Serviços ao Usuário – CIAGA

tenham  responsabilidade  direta  no  carregamento  e  cuidados
durante o transporte ou manuseio  da carga para operar  com
segurança  os  equipamentos  relacionados  com  a  carga  em
Navios-Tanque para petróleo.

 CURSO  ESPECIAL  DE  SEGURANÇA  EM  OPERAÇÕES  DE
CARGA  EM  NAVIOS  TANQUE  PARA  GÁS  LIQUEFEITO  –
ESOG on-line

Curso  com  metodologia on-line.  Destina-se  a  capacitar  os
Comandantes,  Chefes  de  Máquinas,  Imediatos,  Subchefe  de
Máquinas, Oficiais e outros tripulantes de Navios-Tanque para
gás  liquefeito,  que  tenham  responsabilidade  direta  no
carregamento,  descarregamento  e  cuidados  durante  o
transporte ou manuseio da carga, para operar com segurança
os equipamentos relacionados com a carga em Navios-Tanque
para gás liquefeito.

 CURSO  ESPECIAL  DE  SEGURANÇA  EM  OPERAÇÕES  DE
CARGA EM NAVIOS TANQUE PARA PRODUTOS QUÍMICOS –
ESOQ on-line

Curso com metodologia on-line. Destina-se a qualificar o aluno a
executar as operações de carregamento e descarregamento em
Navios-Tanque  de  produtos  químicos  e  a  observar  as
precauções  a  serem tomadas  no  transporte  ou  manuseio  da
carga.

 CURSO  BÁSICO  DE  NAVIOS-TANQUE  PARA  GÁS
LIQUEFEITO – EBGL

Curso  Semipresencial.  Destina-se  a  qualificar  oficiais  e
subalternos  com  conhecimentos  básicos  relacionados  às
atribuições  e  responsabilidades  específicas  da  carga  ou  dos
equipamentos de carga em navios-tanque para gás liquefeito
com arqueação bruta igual ou superior a 500, empregados na
navegação  em  mar  aberto,  de  acordo  com  os  padrões  de
competência e habilidades básicas exigidas conforme a Regra
V/1-2 da Convenção Internacional sobre Padrões de Instrução,
Certificação  e  Serviço  de  Quarto  para  Marítimos  (STCW-78,
como  emendada)  e  o  respectivo  Código,  Seção  A  V/1-2.1,
parágrafo  1,  Tabela  A  V/1.2.1,  e  para  o  exercício  das
capacidades previstas nas Normas da Autoridade Marítima para
Aquaviários (NORMAM-13/DPC).
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 CURSO BÁSICO DE NAVIOS-TANQUE PETROLEIRO E PARA
PRODUTOS QUÍMICOS – EBPQ

Curso  Semipresencial.  Destina-se  a  qualificar  oficiais  e
subalternos da Marinha Mercante para assumirem atribuições e
responsabilidades específicas relacionadas com a carga ou com
os equipamentos de carga em navios-tanque petroleiros e para
produtos  químicos,  com arqueação bruta  igual  ou  superior  a
500,  empregados  na  navegação  em  mar  aberto,  com  os
padrões  de  competência  e  habilidades  básicas  exigidas
conforme  a  Regra  V/1-1  da  Convenção  Internacional  sobre
Padrões  de  Instrução,  Certificação  e  Serviço  de  Quarto  para
Marítimos (STCW-78)  e o respectivo Código,  Seção A V/1-1.1,
parágrafo1, Tabela AV/1.1.1, e para o exercício das capacidades
previstas nas Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários
(NORMAM-13/DPC).

15.1.2 – Cursos de Qualificação e de Aperfeiçoamento

 CURSO  DE  APERFEIÇOAMENTO  PARA  OFICIAIS  DE
MÁQUINAS – APMA

Curso  Semipresencial.  Destina-se  a  habilitar  o  Aquaviário  da
categoria de 2º Oficial de Máquinas (2OM) a realizar o curso
APMA (presencial) que proporcionará, tão logo seja cumprido o
tempo de embarque previsto na NORMAM-13/DPC (3 anos no
nível  7),  a  ascensão  à  categoria  de  1º  Oficial  de  Máquinas
(1OM).

 CURSO  DE  APERFEIÇOAMENTO  PARA  AQUAVIÁRIOS  A
DISTÂNCIA  –  MÓDULO  ESPECÍFICO  PARA  FLUVIÁRIOS
SEÇÃO DE MÁQUINAS (APAQ-CTF)

Curso a  distância  que se destina  a  habilitar  o  Aquaviário  da
categoria  de  Marinheiro  Fluvial  de  Máquinas  (MFM),  nível  de
habilitação 3, ou o Suboficial, Sargento ou Cabo da Reserva de
1ª Classe da MB (RM1) do Corpo de Praças da Armada (CPA),
das especialidades de Máquinas (MA), Caldeiras (CA) e Motores
(MO), com mais de um ano de embarque na Marinha do Brasil
(MB),  a  inscrever-se  no  curso  de  Aperfeiçoamento  de
Aquaviários  para Condutor  Maquinista  Motorista  Fluvial  –
Presencial  (APAQ-CTF  PRE)  que  proporcionará  a  ascensão  à
categoria de Condutor Maquinista Motorista Fluvial (CTF).
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 CURSO  DE  APERFEIÇOAMENTO  PARA  AQUAVIÁRIOS
MÓDULO ESPECÍFICO PARA PESCADORES (APAQ-PPI) 

Curso a  distância  que  se  destina  a  habilitar  o  Aquaviário  da
categoria  de  Contramestre  de  Pesca  na  Navegação  Interior
(CPI),  com Ensino Médio completo,  nível  de habilitação 4,  ou
Suboficial ou Sargento da Reserva de 1ª Classe da MB (RM1), do
Corpo de Praças da Armada (CPA), das especialidades Manobras
e Reparos (MR), Hidrografia e Navegação (HN), Sinalização (SI),
Eletrônica (ET), Comunicações Navais (CN) Operador de Radar
(OR) e Operador de Sonar (OS) com, no mínimo,  um ano de
embarque na Marinha do Brasil (MB), a realizar o curso APAQ-
PPI PRE (presencial) que proporcionará a ascensão à categoria
de Patrão de Pesca na Navegação Interior (PPI). 

 CURSO  DE  APERFEIÇOAMENTO  PARA  AQUAVIÁRIOS
MÓDULO  ESPECÍFICO  PARA  FLUVIÁRIOS  SEÇÃO  DE
CONVÉS (APAQ-MFL)

Curso a distância,  que se destina a habilitar  o aquaviário  da
categoria de Contramestre Fluvial (CMF), nível de habilitação 4,
ou Suboficial ou Sargento da Reserva de 1ª Classe da MB (RM1)
do Corpo de Praças da Armada  (CPA) e do Corpo Auxiliar de
Praças   (CAP)  das  especialidades  Manobras  e  Reparos  (MR),
Sinalização  (SI),  Hidrografia  e  Navegação  (HN),  Operador  de
Radar  (OR),  Eletrônica  (ET),  Comunicações  Navais  (CN)  e
Operador  de  Sonar  (OS),  a  realizar  o  curso  APAQ-MFL  PRE
(presencial) que proporcionará a ascensão a Mestre Fluvial.

15.2 – Como se inscrever

 – Para Cursos Complementares Especiais ou Expeditos:

 Efetuar  o  pagamento  da  GRU referente  à  taxa  de  inscrição,
conforme instruções disponibilizadas pela Divisão de Inscrição;

 Enviar  os  documentos  obrigatórios  descritos  no  site,  via
Correios, para a Divisão de Inscrição do CIAGA, no endereço:
Av. Brasil, 9020 – Olaria – Rio de Janeiro – CEP 21031-001, ou
apresentá-los  nesse  mesmo  local,  dentro  do  período  de
inscrição; e

 Aguardar  o  e-mail  encaminhado  pelo  Centro  de  Ensino  a
Distância  com login  e  senha,  no primeiro  dia  da semana de
familiarização ao curso.

–  Observação:  os  pré-requisitos  do  curso  assim  como  os
documentos obrigatórios estão descritos no site.
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–  Observação:  os pré-requisitos  de cada curso assim como os
documentos  obrigatórios  estão  descritos  no  Programa  de  Ensino
Profissional Marítimo (PREPOM), disponível no site da DPC.

– Para os Cursos APAQ-CTF, PPI e MFL:

 Comparecer  ao  Órgão  Aplicador  –  OAP  (CIAGA,  CIABA,
Capitanias ou Delegacias) mais próximo levando documentos
obrigatórios descritos no site, a qualquer momento; e

 Efetuar  o  pagamento  da  GRU referente  à  taxa  de  inscrição,
conforme orientações do Orientador de Aprendizagem.

–  Observação:  os pré-requisitos  de cada curso assim como os
documentos  obrigatórios  estão  descritos  no  Programa  de  Ensino
Profissional Marítimo (PREPOM), disponível no site da DPC.

16– ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

O CIAGA disponibiliza, ao longo do ano, para as escolas, faculdades
ou cursos preparatórios, a oportunidade de conhecer um pouco mais da
rotina  e  infraestrutura  da  Escola  de  Formação de  Oficiais  da  Marinha
Mercante  (EFOMM),  em visitas  guiadas  por  algumas  instalações.  Esse
trabalho  tem  como  finalidade  estimular  e  apresentar  aos  jovens  a
carreira  de  Oficial  da  Marinha  Mercante,  por  meio  de  palestras
conduzidas, na maioria das vezes, pelos próprios alunos.

   
Visitas de colégios e cursos preparatórios à EFOMM

Os  interessados  devem  entrar  em  contato  com  a  Assessoria  de
Comunicação  Social  do  CIAGA  pelo  correio  eletrônico
ludmilla.rabello@marinha.mil.br e encaminhar um Ofício da Instituição de
Ensino a que pertencem, informando o nome do responsável pelo grupo,
cópia  do  Documento  de  identificação  do  responsável  e  telefone  para
contato, assim como a lista com os nomes dos estudantes e número do
documento  de identificação.  As  visitas  acontecem entre as  9h e  12h.
Outras dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (21) 3505-
3199.
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Anexo A

Rio de Janeiro,          de                       2020.

Ao: Encarregado da Divisão de Inscrição do CIAGA.

Assunto: Indicações para curso.

Anexo: Ficha de inscrição do(s) candidato(s) indicado(s).

A  empresa  ___________________________,  CNPJ:______________,

localizada no endereço ______________ vem por meio desta, recomendar a

indicação,  em  ordem  de  prioridade,  do(s)  candidato(s)  abaixo

relacionado(s),  pelas  razões  de:

______________________________________________________, a fim de concorrer

às  vagas  do  curso  _______________________________________(“sigla  do

curso”),   cujo período de inscrição é de  ____ /  ____  a  ____ /  ____ e

realização de  ____ / ____  a  ____ / ____ / 202X.

 

Ordem de
Prioridade Categoria CIR CPF e Nome 

completo

Função exercida
na empresa

Tempo de
experiência

marítima

Receberá salário ou auxílio
financeiro durante o curso?

SIM NÃO
01
02
03
04
05

Declaramos que esta Empresa está em dia com a contribuição
do  FUNDO  DE  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  PROFISSIONAL
MARÍTIMO (FDEPM). 

Atenciosamente

______________________________________________ 
Assinatura

Nome:
Função na Empresa: Gerente de Recursos Humanos
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ANEXOS: 

Documentos do FDEPM:
a) Guia da Previdência Social – GPS;
b) Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher a 
Previdência Social; e
c) Protocolo – é o documento que comprova o envio dos dados 
declarados junto à Caixa Econômica Federal para posterior repasse a 
Receita Federal. 

Documentos do Empregado:
a) Carteira de Trabalho; e 
b) Previdência Social (CTPS); ou
c) Declaração da empresa se comprometendo a contratar o candidato 
indicado, após o término do curso.

OBSERVAÇÕES:

1) A carta de indicação deve ser escrita em papel timbrado da empresa,
conter  o  texto  acima,  e  ser  assinada,  no  mínimo,  pelo  Gerente  de
Recursos Humanos.

2) Ao fazer essa indicação, a empresa se compromete em fornecer vaga
para o estágio embarcado do candidato, após a conclusão do curso (se o
PREPOM exigir essa condição).

3) A empresa deve comprovar o 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 deve se comprometer, por meio de uma
declaração, a contratar o candidato indicado, após o término do curso.
 
4) Para os cursos  on-line,  a empresa deve  assumir o compromisso de
liberar o candidato para realizar a prova eletrônica presencial, no período
estabelecido no curso (um dia)  e a fase presencial  (uma semana),  se
houver.

5) É  obrigatório  o  envio  dos  anexos  (Documentos  do  FDEPM  e
Documentos do Empregado).

6) Contagem do tempo de embarque – para a inclusão de Tempo de
Embarque nos registros de carreira dos aquaviários existentes nos OE,
faz-se necessário apresentar os lançamentos de embarque contidos na
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), portando as respectivas cópias.
Para os embarques, a partir de 01/07/2020, deve, também, apresentar o
modelo  contido  no  Anexo1-H  da  NORMAM-13/DPC,  devidamente
preenchido e assinado pelo representante legal  da empresa habilitado
para assinar o documento.
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Anexo B

MODELO DE REQUERIMENTO DE DOCUMENTOS

Sr. Comandante do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha

Eu __________________________________________,CPF nº____________________,

filho(a)de____________________________e de _____________________________,

nascido(a)  em __/__/___,  nacionalidade _____________,  naturalidade

_____________,  inscrição  nº  ________________,  portador  da  CIR  nº

___________, categoria __________, identidade _____________ com data

de  emissão  _____/_____/_______,  órgão  emissor  ___________________,

vem requerer a concessão dos documento(s) solicitado(s) abaixo:

Divisão de Certificação / Registros Escolares
Documento: ____________________________________________________________
Curso: ___________________________________________
Ano Início: _____________ Ano Término: ______________
Email: ___________________________________________
Tel. Celular: _________________________ Tel. Fixo 
Residencial:_________________

Rio de Janeiro, RJ, em ______ de _____________________de 20______.

_____________________________________________
                                                      Requerente

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO:

1. Número da Inscrição  
Código  alfa  numérico  composto  de  três  algarismos  seguidos  da
letra “P” e de mais dez algarismos. 

2. Número da CIR:  
O interessado deve preencher com os 7 algarismos que aparecem
‘picotados’ e centralizados na margem superior da sua atual CIR. 

3. Documento:  
Este campo deve ser preenchido com o tipo de serviço solicitado
dentre os abaixo discriminados.
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4. Curso:  
Deve ser preenchido com o nome do curso que foi realizado.

5. E-mail:  
Deve ser preenchido corretamente, de forma clara e legível.

6. Telefone:  
Deve ser preenchido com (DDD) e número do telefone atualizado.

ESTE MODELO DE REQUERIMENTO DESTINA-SE A SOLICITAÇÃO 
DOS SEGUINTES SERVIÇOS:

 CERTIFICADO DPC-1034 (Emissão, Revalidação, Atualização ou 2ª
via);

 CERTIDÃO DE NOTAS (somente para alunos que concluíram o curso
da EFOMM);

 DIPLOMA DE BACHAREL (somente para alunos que concluíram o
curso da EFOMM);

 CERTIDÃO  DE  TEMPO  DE  SERVIÇO  (somente  para  alunos  que
concluíram o curso da EFOMM);

 CERTIDÃO HISTÓRICO ESCOLAR (APMA, APNT, ATNO, ATOM, ASON/
M, CAAQ, CFAQ); e

 EMISSÃO DO CURRÍCULO de cursos de média duração (acima de 1
mês) e longa duração de Ensino Profissional Marítimo (EPM).

Observação: Todos os campos devem ser preenchidos com letra 
de forma e legível.
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Anexo C

MODELO DE FORMULÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM
O CIAGA

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA – CIAGA

AV. BRASIL,  no  9.020 – OLARIA – RIO DE JANEIRO / RJ – CEP: 21.031-831
TEL/FAX: (21) 3505-3223 – TEL: (21) 3505-3230

A/C Sr. _________________________RAZÃO SOCIAL: _____________________

CNPJ Nº _______________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:

AV./ RUA / TRAV.: _______________________________________ Nº __________ 

COMPLEMENTO:________________________BAIRRO: ____________________

CIDADE: __________________________ ESTADO: _______  CEP: _______-____

TEL: (      ) ____________________   FAX: (      ) ___________________________

Endereço da página na WEB:

ASSINALAR:

(   )   CONTRATO  SOCIAL       (   )   ESTATUTO

NOME(de quem vai assinar o Convênio):___________________________

CARGO: __________________ NACIONALIDADE: _____________________

CART. IDENT.  N.º ___________________ÓRGÃO  EMISSOR: _______________ 

ESTADO CIVIL: _____________        CPF nº ________.________.________-_______

OBS: Assinatura / carimbo (de quem preencheu este formulário) e data.

NOME DO EMBARCADOR PARA CONTATO:________________________

E-mail:_____________________________________________________________

TEL: (    )  _________. Cel: (   )_____________        FAX: (      ) _______________
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ENCAMINHAR CÓPIAS AUTENTICADAS:
 CNPJ;
 Contrato social ou Estatuto; 
 Carteira de identidade e CPF da pessoa que assinará o Convênio; 
 Ata ou procuração de autorização da pessoa para assinatura em nome da

empresa; e
 Cópia da Guia Recolhimento da Previdência Social – GPS (Comprovante da

contribuição  do  Fundo  para  Desenvolvimento  do  Ensino  Profissional
Marítimo – FDEPM).
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Anexo D

RELAÇÃO DAS EMPRESAS ATUALMENTE CONVENIADAS COM O CIAGA

1.ASTRO MARÍTIMA NAVEGAÇÃO S.A;
2. BOURBON MARÍTIMA NAVEGAÇÃO S.A;
3. BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA;
4. BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S.A;
5. BRASIMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA;
6. COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE C.B.O;
7. COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL;
8. DEEP SEA SUPPLY NAVEGAÇÃO MARÍTIMA LTDA;
9. DE MOURA SHIPPING LTDA;
10.EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ELCANO S.A;
11.EXCELERETE ENERGY SERVIÇOS DE REGASEIFICAÇÃO LTDA;
12.ETESCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA;
13.FARSTAD NAVEGAÇÃO S.A;
14.FINARGE APOIO MARÍTIMO LTDA;
15.FLUMAR TRANSPORTES DE QUÍMICOS E GASES LTDA;
16.OCEANPACT GEOCIÊNCIA LTDA ;
17.GOLAR SERVIÇOS DE OPERAÇÕES EM EMBARCAÇÕES LTDA;
18.HIDROVIAS DO BRASIL – NAVEGAÇÃO CABOTAGEM LTDA;
19.HORNBECK OFFSHORE NAVEGAÇÃO LTDA;
20.KNOT DO GRUPO NYK NAVEGAÇÃO DO BRASIL S.A;
21.MAERSK SUPPLAY SERVICE APOIO MARÍTIMO LTDA;
22.NORSKAN BRASIL OFFSHORE LTDA;
23.GALÁXIA MARÍTIMA S.A.;O.S.M. BRASIL GER. DE OPER. MARÍTIMA LTDA;
24.OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA;
25.OCEANPACT NAVEGAÇÃO LTDA;
26.OCEANPACT SERVIÇOS LTDA;
27.PAN MARINE DO BRASIL LTDA;
28.SAPURA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA S.A;
29.SUBSEA 7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA;
30.STARNAV SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA;
31.MERCOSUL LINE NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA;
32.TRANSPETRO PETROBRAS TRANSPORTE S/A;
33.AGRIEX DO GRUPO UP OFFSHORE APOIO MARÍTIMO;
34.V. SHIPS BRASIL OFF SHORE S/A;
35.WILSON, SONS OFFSHORE S/A;
36.SAAN SMIT;
37.MARLIN NAVEGAÇÃO; 
38.NETUNO OFFSHORE; e
39.LOG-IN LOGÍSTICA INTERNACIONAL.
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