
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DA BAHIA

DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

Curso Especial Básico de Conscientização Sobre Proteção de Navio “EBCP” 

TURMA: 01/2019 EBCP PREPOM
CONDIÇÃO PARA A INSCRIÇÃO:
         Ser preferencialmente, Aquaviário do 1º Grupo – Marítimos, exceto Marinheiro Auxiliar de Convés 
(MAC) e Marinheiro Auxiliar de Maquinas (MAM).
         INSCRIÇÕES:                                             
         Período: 08 de março a 08 de abril de 2019                        
         Horário: 9h30 às 14h30, de segunda a quinta-feira; e de 8h30 às 11h30, nas sextas-feiras. 
LOCAL:  CPBA
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO  :
1) Carteira de Identidade - original e xérox;
2) CPF - original e xérox;
3) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) - original e xérox da Etiqueta e Folhas de Embarques;
4) Carta de Indicação da empresa, a ser remetida pela própria empresa, diretamente à CPBA, constando 
os seguintes itens: dados do candidato; tempo de experiência marítima; dados da empresa e informação se
a empresa está em dia com a contribuição do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo
(FDEPM), com um texto recomendando o candidato e mencionando as razões dessa indicação, assinada 
no mínimo, pelo gerente de Recursos Humano da empresa (se for o caso);
5) Certidão de Tempo de Embarque, expedida por Empresa, Proprietário de embarcação, Armador ou 
seu Preposto, em papel timbrado com nome, função e com firma reconhecida do expedidor - original e 
xérox (se for o caso);
6) Comprovante de Residência  - original e xérox;
7) Atestado Médico Ocupacional (ASO) - original, emitido por Médico do Trabalho, há 
menos de um (01) ano, de acordo com a NR-30, que comprove bom estado de saúde mental
e física, e, explicitamente, as condições auditivas e visual. - original e xérox;
8 ) Comprovante da Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 8,00 (oito reais) paga.
OBS:  O  pagamento  da  taxa  de  inscrição  deverá  ser  efetuado,  por  meio  de  GRU  emitida  no  endereço:
http://www.dpc.mar.mil.br/pt-br/emissao-de-guia-de-recolhimento
Ao acessar o site acima, seguir os passos abaixo:

 Clicar no item Emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU); 
 Concordar com a condição exigida;
 No campo “Organização Militar (Local)”, selecione a Capitania dos Portos da Bahia;
 No campo Tipo de Serviço, selecione a opção “Serviços Educacionais (EPM)”;
 Preencher seu nome e  CPF nos campos disponíveis;
 No campo “Serviços Educacionais (EPM)”, selecione a opção inscrição em curso do EPM; e
 Clique em “Emitir GRU para serviços educacionais (EPM)”.

EXAME DE SELEÇÃO: Não haverá.
             As vagas serão preenchidas obedecendo a seguinte prioridade:
             a) 20% por indicação das Empresas de Navegação, que deverão apresentar os candidatos  em ordem       
                 de   prioridade;
             b) 80% pelos candidatos com mais tempo de embarque, até o 1º dia de inscrição; e
             c)  em caso de empate no Tempo de Embarque, terá prioridade o candidato com mais idade.

Nº DE VAGAS:
         30 vagas.

REALIZAÇÃO DO  CURSO:
PERÍODO: 07 a 08 de maio de 2019, de 7h30 às 17h.
LOCAL: CPBA

Obs: Uniforme dos alunos: camisa branca, calça jeans e sapato ou tênis preto ou azul.

http://www3.dpc.mar.mil.br/scam/emitgruscam/mensagem.asp

