A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental tem como umas de suas tarefas contribuir para
a orientação, coordenação e controle das atividades relativas à Marinha Mercante, através dos
cursos do Ensino Profissional Marítimo (EPM). Os cursos são inteiramente gratuitos e

são

oferecidos material de ensino e lanche.
Os cursos disponibilizados pelo Departamento de Ensino Profissional Marítimo da Capitania
dos Portos da Amazônia Oriental são:
1. Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e Máquinas
(CFAQ-MAF/MMA);
Este curso é destinado a qualificar pessoas para exercerem atividade profissional como
Aquaviário do 2o Grupo - Fluviários.
Com uma carga horária de 50 horas-aula, as disciplinas como Navegação, noções de
Primeiros Socorros, noções de Combate a Incêndio e uso de Equipamentos de Salvatagem, foi
concebido tomando como premissa a necessidade de habilitar tripulantes para as pequenas
embarcações, propulsadas por motores de combustão interna e empregadas na Navegação Interior,
nos lagos, rios e apoio portuário fluvial.
2. Curso de Formação de Aquaviários – Pescador Profissional
(CFAQ-POP1/MOP1);
Este curso é destinado a habilitar pessoas que estejam trabalhando na atividade da pesca e
pretendam ingressar como Aquaviários do 3o Grupo - Pescadores, com uma carga horária de 112
horas-aula, e disciplinas Atividade da Pesca, Condução e Operação de Embarcação de Pescas,
habilitar o aluno com as competências exigidas para Pescador Profissional, para o exercício da
capacidade exclusiva na função de pescador, a ser desempenhada em embarcação de pesca de
qualquer tipo e porte, empregada em qualquer tipo de navegação.
Também é empregado para formação de Aprendizes de Pesca (APP) e Aprendizes de
Motorista de Pesca (APM), concedido, a título provisório, ao candidato com mais de 16 e menos de
18 anos de idade, desde que autorizado pelo pai, tutor ou juiz competente. Após completar 18 anos,
o APP/APM poderá requerer, Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) de POP1/MOP1;

3. Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP).
Com uma carga horária de 40 horas-aula, este curso visa qualificar aquaviários para
conduzir embarcações empregadas no transporte de passageiros, sejam elas escolares, de turismo ou
de travessia, empregadas na navegação interior e de apoio portuário, a fim de contribuir para a
segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica.

Requisitos para inscrição:
Ser brasileiro(a) nato ou naturalizado, ter no mínimo dezoito anos no ato da matrícula, possuir
escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental e estar em dia com as obrigações militares e
eleitorais.
Procedimentos para inscrição:
Apresentar ou encaminhar cópia de documento oficial de identificação, CPF (somente se não
constar no documento de identificação apresentado), certidão de quitação eleitoral, certificado que o
candidato do sexo masculino está em dia com as obrigações militares (Lei do Serviço Militar),
comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de noventa (90) dias corridos, em
nome do interessado, uma fotografia recente, tamanho 5x7 de frente, documento que comprove a
escolaridade exigida, comprovante de pagamento da taxa de inscrição (emitido na página da
Diretoria de Portos e Costas e Capitania dos Portos), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e ficha
de inscrição preenchida (modelo disponibilizado na página da Diretoria de Portos e Costas e
Capitania dos Portos).
Os documentos devem ser entregues ou enviados em envelope único no Grupo de Atendimento ao
Público (GAP) da Capitania dos Portos, por meio do Correio ou envio da documentação por meio
de uma Capitania, Delegacia ou Agência mais próxima.
Curso para o pessoal de Órgãos Públicos:
Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público
Capacitar o aluno para tripular embarcações ou conduzir pequenas embarcações (de até 8m
de comprimento) de Órgãos Públicos extra-Marinha do Brasil, empregadas na navegação interior.

