
MARINHADO BRASIL 
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA 

DEPARTAMENTO DO ENSINO PROF1SSIONAL MARITIMO

EDITAL N° 3/2023

Curso Especial Basicu de INavios-tanque Petrolciro e para Produtos Quimicos
(EBGL)

1. Proposito

Destina-sc a qualificar Oficiais e Subaltcmos com os padrSes dc competencia e habilidadcs 
basicas exigidas conformc a Regra V/l-2 da Convcn^ao Inlemacional sobre Padrdes de 
Insirui^ao, Ceililicacao e Scrvi<;o dc Quarto para Maritimos (STCW/78, como cmendada) e o 
respective Codigo, Seyao A V/l-2.1. paragrafo 1, Tabela A V/l.2.1, e para o excrcicio das 
capacidades previstas nas Normas da Autoridade Mantima para Aquaviarios (NORMAM- 
13/DPC).

2. Local dc inscri<;ao

A inscrigao c obrigatoria para todos os candidates e devera ser realizada pclo prdprio candidate ou 
per procuragao especi'fica para esse fim. lavrada cm cartorio, no periodo de 13/02 a 16/03/2023, na 
Capitania dos Polios do Ceara (CPCE) - situada na Avenida Vicente de Castro. n° 4917 - Mucuripe 
- Portaleza/CE. dc segunda a quinta-feira, das 8hl5 as 16h00, ou via correio, com o envio, cm 
envelope unico. de copia dc toda a tlocumcntagSo autenticada cm cartorio ou em uma 
C’apitania, Dclcgacia ou Agenda.

3. Condigocs para inscrigao

a) Ser Aquaviario do 1° e 2° Grupos, com habilitagao a partir do nivcl 3; c
b) Ter conhecimentos basicos dc informatica. bem como dos recursos dispom'vcis na Internet.

4. Documentagilo Necessaria

Encaminhar/apresentar Original c copia da seguinte documentagao:

- Ficha de Inscrigao precnchida (Anexo A).
- Carteira de I dent i dado.
- CPF (somente se nao conslar no documcnio de idcntificagao apresentado);
- Comprovante de residencia com CEP, expedido no prazo niaximo de noventa (90) dias 
corridos, em nome do interessado (copia autenticada ou copia simples com apresenlagao do 
original para scr autenticada na CP/DL/AG) ou dcclaragao dc residencia assinada pelo 
candidato (Anexo B).
- Caderneta de Inscrigao e Registro (CIR);
- Comprovante de tempo de Lmbarque (Conforme Anexo 1-S da NORMAM-13/DPC) assinado 
por representante legal da empresa.
- Sendo Maritime, Certificado Medico (Health Certificate) constante da Nonna Reguladora No 30 - 
Seguranga e Saude no Trabalho Aquaviario da Secretaria de Trabalho do Minist^rio da 
Economia. devidamenle preenchido e assinado por um medico do trabalho, baseado nos 
requisites estabclccidos no Quadro 111 daquela norma reguladora para os aquaviarios 
desempregados;
Ocupacional (ASO), assinado por medico do trabalho, com validade, no minimo, ate o termino di 
curso.

dos aquaviarios empregados, apresentar Atestado de Saudeno caso



Sendo Fluviario, atestado medico, assinado por inn medico do trabalho. de acordo com os 
equisilos cstabelccidos no Quadro II cohstante da Norma Reguladora No 30 - Seguran5a e 

Saude no Trabalho Aquaviario da Sccretaria de Trabalho do Minisierio da Economia. Em caso de 
lao haver medico do trabalho na iurisdic3o do candidate, cstc devera busear orientagoes junto ao 
OR rcsponsavel pelo curso de sen interesse;
- Certidao de quita^ao eleitoral (https://wmv.tsejus.br/servicos-eleitorais/ccrtidoes/certidao-de- 
quitacao-eleitoral);
* Certificado que o candidate do sexo masculino esta cm dia com as obrigayoes militares (Lei do 
Service Militar);
- Uma fotografia rcccntc, tamanho 3x4 de frente;
- Carta de indicate do candidate (quando for o caso), na qual deverao constar as 
seguintes informapdes: dados do candidato. dados da empresa (Ex.: CNPJ. endere^o, entre 
outros) e informaq^o sc a empresa esta em dia com a contribui^ao do Fundo do 
Desenvolvimento do Ensino Profissional Maritime (FDEPM) e o compromisso de liberar o 
candidato para realizar a prova eletrdnica prcscncial, no periodo estabelecido no curso (um dia) e 
a fase prcscncial (uma semana);
- Nas vagas destinadas as empresas devera ser comprovado vinculo cmpregaticio do candidato com 
a empresa que o indicar. por mcio da Carteira de Trabalho e Previdcncia Social (CTPS), ou, caso 
nao haja o referido vinculo, a empresa devera se comptometer, por mcio de uma declara^ao. 
a contratar o candidato indicado, apos o termino do curso;
- Comprovante de pagamento da taxa de inscri^ao (emitido na pagina da Diretoria de Ponos e 
Costas).

5. Taxa dc Inscri^ao

0 valor da taxa de inscriySo <5 R$ 8,00 (oito reals).
O pagamento da taxa de inscribe devera ser efetuado por mcio da GRU, atraves do endere<;o 
elelronico wwAymiarinha.mil.br/dpc. seguindo os passes abaixo descriios:
a) Clique na leone “Servigos da Diretoria;
b) Abaixo da Guia ”GRU - Guia de Rccolhimento da Uniao”, clicar cm “Scn i^os Administrativos, 
Educacionais e Vistorias;
c) Lcia com ateni^ao os avisos, marque a opc3o “Li e concordo com as condicues acima" c clique 
em “Continuar
d) Abra a janela "Organiza<;ao Militar (Local para realizatpao do servi?©)” e clique em 
“CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA”, e. em seguida. abra a janela "Categoria" e clique em 
“Aquaviario”. por conseguinte abra a janela *Tipo de Servit^o" e clique em “Services 
Educacionais”;
e) Abra janela “Servi^o” c Clique em “Inscriyao em Cursos do EPM (R$ 8.00)” : e
f) Abra janela “Solicitantc” c preencha sens dados pessoais e depois clique em " Pagar GRU com 
PIX ou Cartao de Crcdito” ou “Gerar Bolelo da GRU para pagamento cm Banco".

6. Ccrtifica$5o

Sendo aprovado no curso. o Aquaviario recebera do OE onde realizou o curso:
a) um Certificado de Proficiencia (DPC-1034), aiestando estar devidamente qualificado com 
as competencias dcfinidas na Convengao STCW/78, como emendada; c
b) os assentamentos pertinentes na Caderneta de Inscri^ao e Registro (CIR).

7. Critcrios para classifica^So e distribui«,'fio das Vagas

As vagas serao dislribuldas da seguinle forma:
a) 20% por aquaviarios indicados pelas empresas de navega^ao que possuam Navios-Tanquc.
- *'\s empresas, apos a apresenta<;ao dos documentos obrigatorios, indicarao os aquaviarios dc 
acordo com as regras estabclccidas no topico inscri^ao. ou seja. ou possui vinculo empregaticio ou 
se comprometc por mcio de dcclara^ao por escrilo a empregar o aquaviario apos o curso.

https://wmv.tsejus.br/servicos-eleitorais/ccrtidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://wmv.tsejus.br/servicos-eleitorais/ccrtidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


- Todos os candidatos indicados pelas cmprcsas serao hierarquizados pelo OE responsavel. por 
tempo de embarque. O referido OE elaborara uma lista unica classificando os candidatos 
pelo tempo dc embarque. As vagas serSo preenchidas de acordo com esta classifica9ao, 
independentemente da empresa.
b) 80% por candidatos aquaviarios avulsos com mais Tempo de Embarque na Carreira, at£ o 10 dia 
dc abcrtura da inscri^ao, comprovado na Caderneta de InscriySo e Registro (CIR); e
c) cm caso de empale no tempo de embarque, tanto os indicados por emprcsas quanto os 
avulsos. t£rS prioridade o candidate com mais idade.

8. Resultado final

8.1-0 resultado final sera publicado na pagina de Internet da Capitania dos Portos do Ceara no 
endere^o eletronico: https://www.marinha.mil.br/cpce/, no dia 13 de maio de 2023.

8.2 - Os trinta primeiros classificados, serao convocados para se apresentarem na CPCE para inicio 
do curso, as 08h00 do dia 22 de maio de 2023.

8.3 - Caso haja alguma desistencia, serao convocados os reservas por ordem de classificagao.

9. Anexos
A) Ficha de Inscrigao;
B) Declaragao de Residencia;

Fortaleza, CE, em 13 de fevereiro dc 2023.
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MARINIIA DO BRASIL 
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA 

DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO
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CURSO ESPECIAL BASICO DE NAVIOS-TANQUE PARA GAS LIQLEFEITO
(EBGLT-I)

PREPOM-Aquaviarios/2023

FICHA DE INSCRICAO
Local: Fortaleza2023 CPCEInscricito:

Nome:
Pai:

Filia<?ao: Mae:
Identidade: CPF:
Naturalidadc: Data Nasc:
Endcrc^o: Bairro:

CEP:Municfpio:

dc 2023.de, cm
Municipio UF Dia

Assinatura do Aluno

Respons&vel pda ln.scri9ao na CPCE/Agcncia 
Grad/Nome:

MARINHA DO BR/\SIL 
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA 

DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO

CURSO ESPECIAL BASICO DE NAVIOS-TANQUE PARA GAS LIQUEFE1TO (EBGLT-I >
PREPOM-Aqunviarios/2023

COMPROVANTE FICHA DE INSCRICAO

2023 Local:fnscricao: CPCE Fortaleza
Vome:

Pai:
F’ilia^So: M3e:
identidade: CPF:

Responsive] pela InscrifSo na CPCK/Agenda 
Grad/Nome:



ANEXOB

DECLARAgAO DE RESIDENCIA

Sr. Capitao dos Porios

Eu,
Natural idadeNacionalidadeCPF

Celul ar (DDD)Tele lone Fixo (DDD).

E-mail

Na falta de documentos para a comprova^ao de residencia, cm conformidade com o disposto na Lei 

nc 7.115. dc 29 de agosto de 1983. DECLARO para fins, sob as penas da Lei, scr residente e 

domiciliado no endcrci^o____________________________________ ____________________
BairroN°

CEP:Municipio

Declare ainda. cstar ciente de que a falsidade da presente declara^ao podc implicar na sansSo penal 

prevista no Art.299 do Codigo Penal, conformc transcri^ao abaixo:
"Art.299 - Omitir, cm documento publico ou particular, dcclara9ao que nele deveria constar, ou 
nele inserir ou fazer inscrir Declara^ao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de 
prcjudicar direito. criar obrigacao ou altcrar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusSo dc 1 (urn) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento e publico e reclusSo de 1 (um) a 
3 (tres) anos, se o documento c particular".

de 2022.de, em
M6sMunicipio ur Dia

Assinatura do Declarante

Documentos necessarios:
- Original e cdpia do documento de identidade do requerente.


