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13/06/22
Empresa: BOURBON  (PS 27/2022)

Período de Inscrição
Início: 09JUNHO2022 Término 10JUNHO2022
Nº de vagas: 02 ( duas) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: INGLÊS – AVANÇADO

Benefícios:
Bolsa Auxílio: R$ 450,00  - Translado – R$ 566,74.
Plano de Saúde Bradesco não extensivo a familiar
Seguro de Vida.

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

EMPRESA: WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT (PS 26/2022)
Período de Inscrição

Inicio: 07JUNO2022 Término 08JUNHO2022
Nº de vagas: 08 (oito) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: INGLÊS – AVANÇADO E FLUENTE

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 2.000,00

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 10JUNHO2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Plano de Saúde Unimed não extensivo a familiar – embarque 6 meses de 
embarque, 1 mês de férias e mais 6 meses de embarque
Seguro de Vida, ajuda de custo deslocamento (200,00 – duzentos reais para 
cada embarque e desembarque)  passagem aérea para embarque e 
desembarque ( total de 4)
Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 08JUNHO2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.
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Empresa: CBO  (PS 25/2022)
Período de Inscrição

Início: 02JUNHO2022 Término 03JUNHO2022
Nº de vagas: 08 (oito) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: INGLÊS – AVANÇADO E FLUENTE – SEXO FEMININO

Benefícios:
Bolsa Auxílio: R$ 1.120,00
Plano de Saúde Bradesco não extensivo a familiar
Seguro de Vida, ajuda de custo deslocamente

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa;  WILSON SONS(PS 24/2022)
Período de Inscrição

Início: 25MAIO2022 Término: 26MAIO2022
Nº de vagas: 04 (quatro) Especialidade: Náutica
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: Inglês  Avançado – intermediário 

Benefícios:

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: STARNAV (PS 23/2022)
Período de Inscrição

Início: 20MAI2022 Término: 23MAI2022
Nº de vagas: 10 (dez) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turmas formadas em 2020  e 2021

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 03JUNHO2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Bolsa Auxílio:  Valor não informado -  Seguro de Vida – Plano de saúde e 
odontológico .
Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 26MAIO2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.
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Requisitos: Inglês Intermediário  - Residir no Rio de Janeiro

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 750,00
Plano de Saúde  e Odontológico  - Seguro de Vida
Regime de embarque: 28x28
Ticket Alimentação R$ 982,50

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa; TRANSPETRO
Período de Inscrição

Início: 18MAI2022 Término: 20MAI2022
Nº de vagas: 12 (doze) Especialidade: Náutica
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Benefícios:

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa TRANSPETRO 
Período de Inscrição

Início:18MAI2022 Término: 20MAI2022
Nº de vagas: 08 (oito) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 20AMAIO2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 20MAI2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes
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Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: HORNBECK (PS 22/2022)
Período de Inscrição

Início: 06ABR2022 Término: 08ABR2022
Nº de vagas: 01 (uma) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turmas formadas em 2020  e 2021

Requisitos: Inglês Fluente e Avançado

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00
Ajuda de Custo de Deslocamento 307,82
Regime de embarque: 35x35
Ticket Alimentação R$ 790,80

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa; FLUMAR (PS 21/2022)
Período de Inscrição

Início: 28MAR2022 Término: 30MAR2022
Nº de vagas: 01 (uma) Especialidade: Náutica
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: Inglês  Avançado – intermediário e será testado na entrevista.

Benefícios:

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o  dia 20MAI2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 08ABR2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Bolsa Auxílio: R$ 1.909,82 -  ajuda de custo embarque/desembarque R$ 
364,22 - Seguro de Vida – Plano de saúde e odontológico Golden Gross, o 
embarque para realização de praticagem é em um navio tanque de bandeira 
brasileira.
Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes
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Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: FLUMAR  (PS 20/2022)
Período de Inscrição

Início: 28MAR2022 Término: 30MAR2022
Nº de vagas: 01 (uma) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: Inglês – Avançado -Intermediário e será testado na entrevista

Benefícios:

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa; ALIANÇA  (PS 19/2022)
Período de Inscrição

Início: 28MAR2022 Término:  30MAR2022
Nº de vagas: 07 (sete) Especialidade: Náutica
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos:

Benefícios:

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o a meia noite do dia 30MAR2022. Colocar em cópia 
"denilson.orestes@marinha.mil.br", “celeste@marinha.mil.br” e 

“espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Bolsa Auxílio: R$ 1.909,82 -  ajuda de custo embarque/desembarque R$ 
364,22 - Seguro de Vida – Plano de saúde e odontológico Golden Gross,o 
embarque para realização de praticagem é em um navio tanque de bandeira 
brasileira.
Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até a meia noite do dia 30MAR2022. Colocar em cópia 
"denilson.orestes@marinha.mil.br", “celeste@marinha.mil.br” e 

“espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Inglês  Avançado – intermediário – interesse em atuar no mercado da 
cabotagem - proatividade e dinamismo.
Bolsa Auxílio: R$ 1.212,00 mensal ( quando embarcado) - Seguro de Vida, 
Regime de embarque 180 dias de embarque – repouso de 30 dias + - 180 
dias de embarque final.
Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes
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Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: ALIANÇA  (PS18/2022)
Período de Inscrição

Início: 28MAR2022 Término: 30MAR2022
Nº de vagas: 07 (sete) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos:

Benefícios:

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: CBO  (PS17/2022)
Período de Inscrição

Início: 18MAR2022 Término: 21MAR2022
Nº de vagas: 10 (dez) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: Inglês – Avançado e fluente

Benefícios:
Bolsa Auxílio: R$ 1.120,00
Plano de Saúde Bradesco não extensivo a familiar
Seguro de Vida, ajuda de custo deslocamente

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o a meia noite do dia 30MAR2022. Colocar em cópia 
"denilson.orestes@marinha.mil.br", “celeste@marinha.mil.br” e 

“espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Inglês – Avançado -Intermediário – interesse em atuar no mercado da 
cabotagem – proatividade e dinamismo.
Bolsa Auxílio: R$ 1.212,00 mensal ( quando embarcado) - Seguro de Vida, 
Regime de embarque 180 dias de embarque – repouso de 30 dias + - 180 
dias de embarque final.
Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o a meia noite do dia 30MAR2022. Colocar em cópia 
"denilson.orestes@marinha.mil.br", “celeste@marinha.mil.br” e 

“espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes
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Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa; CBO  (PS 16/2022)
Período de Inscrição

Início:18 MAR2022 Término:21 MAR2022
Nº de vagas: 10 (dez) Especialidade: Náutica
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: Inglês  Avançado – Fluente

Benefícios:

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: SUBSEA 7  (PS 15/2022)
Período de Inscrição

Início: 16MAR2022 Término: 16MAR2022
Nº de vagas: 01 (uma) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: Inglês Fluente

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 2.000,00
Ajuda de Custo de Deslocamento

Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, Seguro de Vida e Gympass

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 21MAR2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Bolsa Auxílio: R$ 1.120,00 - Plano de saúde Bradesco não extensivo a 
familiar, Seguro de Vida, ajuda de custo deslocamento.
Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 21MAR2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

 Regime de Embarque: 365 dias de praticagem (120 dias de folga). Sem 
escala fixa.   

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes
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Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa:V.SHIPS  (PS 14/2022)
Período de Inscrição

Início: 15MAR2022 Término: 17MAR2022
Nº de vagas: 05 (cinco) Especialidade: MÁQUINAS
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: Inglês  Avançado – Fluente

Benefícios:

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: OCEANPACT GEOCIÊNCIA  (PS 13/2022)
Período de Inscrição

Início: 15MAR2022 Término: 17MAR2022
Nº de vagas: 2 (duas) Especialidade: MÁQUINAS
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: Inglês

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00
Ajuda de Custo de Deslocamento R$ 500,00
 Regime de Embarque: 28 x 28
Plano de Saúde e Odontológico Bradesco e Seguro de Vida

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até ao meio de do dia 17MAR2022. Colocar em cópia 
"denilson.orestes@marinha.mil.br", “celeste@marinha.mil.br” e 

“espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00- Plano de saúde Odontológico – Bradesco, 
Seguro de Vida, Ajuda de Custo e Logística completa para embarque e 
desembarque, Atendimento próximo e Humanizado a gestão onshore
Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até ao MEIO dia do dia 17MAR2022. Colocar em cópia 
"denilson.orestes@marinha.mil.br", “celeste@marinha.mil.br” e 

“espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes
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Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa. DORF SUB SEA  (PS 12/2022)
Período de Inscrição

Início: 10MAR2022 Término: 11MAR2022
Nº de vagas:05 (cinco) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: Inglês  Avançado – Fluente

Benefícios:

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: OSM  (PS 11/2022)
Período de Inscrição

Início: 10MAR2022 Término: 11MAR2022
Nº de vagas 05  (cinco) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021
Requisitos: Inglês Intermediário

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00
Plano de Saúde,
Seguro de Vida,
 regime de embarque 60x60 – Navio Tanque

Relação dos praticantes autorizados

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o meio dia do dia 17MAR2022. Colocar em cópia 
"denilson.orestes@marinha.mil.br", “celeste@marinha.mil.br” e 

“espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00- Plano de saúde UNIMED, Seguro de Vida 
Metlife, Assistência funeral – Logistica de Transporte e hospedagem 
(embarquew e desembarque) custeado pela empresa
Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até ás 23:00 do dia11MAR2022. Colocar em cópia 
"denilson.orestes@marinha.mil.br", “celeste@marinha.mil.br” e 

“espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Observaçõe
s:

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes 
de turmas e praticantes
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Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: BOURBON (PS 10/22)

Período de Inscrição
Início: 07MAR2022 Término:09MAR2022 

Nº de vagas: 02 (duas) Especialidade: Máquinas

Critérios: Classificação no curso e Opções da turma formadas em 2020 e 2021

- Desejável inglês intermediário/avançado

Benefícios:

Relação dos praticantes autorizados 

Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: SAPURA  (PS 09/2022)
Período de Inscrição

Início: 07MAR2022 Término: 09MAR2022
Nº de vagas: 04 (quatro) Especialidade: MÁQUINAS
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020 e 2021

Requisitos: Inglês  e residir na Região Sudeste
Benefícios: Não Informado pela Empresa

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes 
do e-mail encaminhado 

às turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.

Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse 
pelas vagas até as 23:00 horas do dia 11MAR202. Colocar em cópia 

"denilson.orestes@marinha.mil.br", “celeste@marinha.mil.br” e 
“espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Requisitos:

- Bolsa auxílio: R$ 450,00
- Plano de Saúde
- Seguro de Vida.

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.

Obs:  Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o 
interesse pelas vagas até  o dia09 MAR2022. Colocar em cópia 
"denilson.orestes@marinha.mil.br" e celeste@marainha.mil.br

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

mailto:celeste@marainha.mil.br
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Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa. DORF SUB SEA  (PS 08/2022)
Período de Inscrição

Início: 22FEV2022 Término: 24FEV2022
Nº de vagas: 01 (uma) Especialidade: Náutica
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020

Requisitos: Inglês  Avançado – Fluente

Benefícios:

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa:V.SHIPS  (PS 07/2022)
Período de Inscrição

Início: 15FEV2022 Término: 17FEV2022
Nº de vagas: 05 (cinco) Especialidade: Náutica
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020

Requisitos: Inglês  Avançado – Fluente

Benefícios:

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 09MAR2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00- Plano de saúde UNIMED, Seguro de Vida 
Metlife, Assistência funeral – Logistica de Transporte e hospedagem 
(embarquew e desembarque) custeado pela empresa
Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 17 FEV2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00- Plano de saúde Odontológico – Bradesco, 
Seguro de Vida, Ajuda de Custo e Logística completa para embarque e 
desembarque, Atendimento próximo e Humanizado a gestão onshore
Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes
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Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: SAPURA  (PS 06/2022)
Período de Inscrição

Início: 14FEV2022 Término: 16FEV2022
Nº de vagas: 03 (três) Especialidade: Náutica
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020

Requisitos: Inglês  e residir na Região Sudeste
Benefícios: Não Informado pela Empresa

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: OSM  (PS 05/2022)
Período de Inscrição

Início: 02FEV2022 Término:06FEV2022
Nº de vagas: 05(cinco) Especialidade: Náutica
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020

Requisitos: Inglês Intermediário

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00
Plano de Saúde,
Seguro de Vida,
 regime de embarque 60x60 – Navio Tanque

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 17 FEV2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 16 FEV2022. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes
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Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: OSM  (PS 05/2022)
Período de Inscrição

Início: 02FEV2022 Término: 06FEV2022
Nº de vagas: 02 (duas) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020

Requisitos: Inglês Intermediário

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00
Plano de Saúde,
Seguro de Vida,
 regime de embarque 60x60 – Navio Tanque

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: BRAVANTE  (PS 04/2022)
Período de Inscrição

Início: 17JAN2022 Término: 19JAN2022
Nº de vagas: 1 (uma) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020

Requisitos: Inglês

Benefícios:
Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00
Plano de Saúde,
Seguro de Vida, regime de embarque 60x60 – Navio Tanque

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 17AN2021. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 17AN2021. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes
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Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: OCEANPACT GEOCIÊNCIA  (PS 03/2022)
Período de Inscrição

Início: 14JAN2022 Término: 17JAN2022
Nº de vagas: 1 (uma) Especialidade: Náutica
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020

Requisitos: Inglês

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00
Ajuda de Custo de Deslocamento R$ 500,00
 Regime de Embarque: 28 x 28
Plano de Saúde e Odontológico Bradesco e Seguro de Vida

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: SUBSEA 7  (PS 02/2022)
Período de Inscrição

Início: 14JAN2022 Término: 17JAN2022
Nº de vagas: 03 (três) Especialidade: Náutica
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020

Requisitos: Inglês Fluente

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 2.000,00
Ajuda de Custo de Deslocamento

Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, Seguro de Vida e Gympass

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 19AN2021. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 17AN2021. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

 Regime de Embarque: 365 dias de praticagem (120 dias de folga). Sem 
escala fixa.   

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes
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Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: SUBSEA 7  (PS 02/2022)
Período de Inscrição

Início: 14JAN2022 Término: 17JAN2022
Nº de vagas: 02 (duas) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turma formada em 2020

Requisitos: Inglês Fluente

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 2.000,00
Ajuda de Custo de Deslocamento

Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, Seguro de Vida e Gympass

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: HORNBECK (PS 01/2022)
Período de Inscrição

Início: 06JAN2022 Término: 09JAN2022
Nº de vagas: 01 (uma) Especialidade: Náutica
Critérios: Classificação no curso e Opções das turmas formadas em 2019 e 2020

Requisitos:  regime de embarque 60x60 – Navio Tanque

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00
Ajuda de Custo de Deslocamento 307,82
Regime de embarque: 35x35
Ticket Alimentação R$ 790,80

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 17AN2021. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

 Regime de Embarque: 365 dias de praticagem (120 dias de folga). Sem 
escala fixa.   

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 17AN2021. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes
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Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Empresa: HORNBECK (PS 01/2022)
Período de Inscrição

Início: 06JAN2022 Término: 09JAN2022
Nº de vagas: 01 (uma) Especialidade: Máquinas
Critérios: Classificação no curso e Opções das turmas formadas em 2019 e 2020

Requisitos: Inglês Fluente

Benefícios:

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00
Ajuda de Custo de Deslocamento 307,82
Regime de embarque: 35x35
Ticket Alimentação R$ 790,80

Observações:

Relação dos praticantes autorizados
Curso-Turma-Ano Nome

Candidatos melhores colocados na Lista de espera.

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 09JAN2021. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.

Instruções constantes no e-mail encaminhado aos Representantes de 
turmas e praticantes

Praticantes aguardando 
vagas, conforme 

instruções constantes do 
e-mail encaminhado às 

turmas EFOMM  e 
praticantes das turmas 

ASOM.
Obs: Informar a este departamento "mello.alexandre@marinha.mil.br", o interesse pelas 

vagas até o dia 09JAN2021. Colocar em cópia "denilson.orestes@marinha.mil.br", 
“celeste@marinha.mil.br” e “espindola.gradim@marinha.mil.br”.
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