
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DA BAHIA

DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
CURSO ESPECIAL DE SEGURANÇA DE EMBARCAÇÃO DE PASSAGEIROS (ESEP)

TURMAS: ESEP – 01 e 03/2021PREPOM
CONDIÇÃO PARA INSCRIÇÃO:  Poderão candidatar-se: os aquaviários, dos seguintes Grupos e Categorias,  com, pelo
menos, um ano de embarque: 
I) 1º Grupo (Marítimos): Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC); Marinheiro Auxiliar de Máquinas (MAM); Moço de Convés
(MOC) e Moço de Máquinas (MOM); Marinheiro de Convés (MNC); Marinheiro de Maquinas (MNM);
II) 2º Grupo (Fluviários): Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés (MFC); Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas (MMA);
Marinheiro Fluvial de Convés (MFC), Marinheiro Fluvial de Máquinas(MFM) e Contramestre Fluvial (CMF); e
III) 3º Grupo (Pescadores): Pescador Profissional (POP) nível 2; Pescador Profissional  Especializado (PEP) e Motorista de
Pesca (MOP) nível 2.
Observação:
O curso ESEP tem como propósito qualificar Aquaviários do 1º, 2º e 3º Grupos, com nível de habilitação 2, 3 ou 4, para atuar
como patrão ou tripulante de embarcações nas capacidades previstas nos cursos de formação realizados por esses Aquaviários,
observando as limitações contidas na NORMAM-13/DPC, podendo atingir o limite de até 100 AB e potência da máquina pro-
pulsora até 350 kW, empregadas no transporte de passageiros na navegação interior, conforme delimitada nas Normas e Proce -
dimentos das Capitanias dos Portos (NPCP/NPCF) da respectiva jurisdição, e no apoio portuário.

INSCRIÇÕES    PRESENCIAL  :     As inscrições  serão  realizadas  na  CPBA,  no  período de  10  junho a  12  de  julho  2021;
Horário: 9h30 às 11h30 e de 13h às 15h30, de segunda a quinta-feira e na sexta-feira 8h30 às 11h30. 
OBS: As  solicitações  de  inscrição  enviadas  por  meio  do  correio,  ou  envidas  por  meio  de  uma  Delegacia/  Agencia  de
Capitanias,  deverão  dar  entrada  na  secretária  da  CPBA,  até  o  ultimo  dia  da  inscrição  (12/07/2021).  A  conferencia  da
documentação é de inteira responsabilidade do candidato. Sendo que deverão estar de acordo com o previsto neste Edital. Esta
Capitania não se responsabiliza por documentos não entregue, entregue fora do prazo, bem como não efetivará a inscrição na
qual a documentação esteja em desacordo com o preconizado neste Edital. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:
1) Carteira de Identidade - original e cópia;
2) CPF - original e cópia;
3) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) - original e cópia; da Etiqueta de dados pessoais e Folhas de embarques.
Para os embarques a partir de 01/07/2020, deverá, também, apresentar o modelo contido no Anexo 1-H da NORMAM-
13/DPC, devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa habilitado para assinar o documento;
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) 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 cópia;
6) 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  da  GRU  emitida  através  do  endereço:
https://www3.dpc.mar.mil.br/scam/emitgruscam/mensagem.asp?v_destino=servicos
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 o 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) candidatos com mais tempo de embarque na carreira, até o 1º dia de inscrição; e
             b)  em caso de empate no Tempo de Embarque, terá prioridade  o candidato com mais idade.
Nº DE VAGAS: 15   vagas para Turma 1 e 15 vagas para Turma 3.  
REALIZAÇÃO DO  CURSO: Períodos: Turma-1 de 02 a 06 de agosto e Turma-3 de 09 a 13 agosto 2021, de 7h30 às 17h
Local: CPBA         
Obs: Uniforme dos alunos: camisa branca, calça jeans e sapato ou tênis preto ou azul.
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