
MARINHA DO BRASIL 
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO
 

Fortaleza-CE, 06 janeiro de 2020

AVISO AO PÚBLICO 
EXAME DE HABILITAÇÃO PARA CAPITÃO AMADOR I/2020

A CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ divulga a realização do Exame de Habilitação para Capitão
Amador  I/2020.  O  Capitão  Amador,  após  habilitado,  poderá  conduzir,  em  caráter  não-profissional,
embarcações de esporte e/ou recreio, entre portos nacionais e estrangeiros, sem limite de afastamento da
costa, exceto motoaquática.

Período de Inscrição: 06/01/2020 a 31/01/2020, no horário de 8:15 às 16:00 horas (2º a 5º feira).

Local de Inscrição:  Capitania dos Portos do Ceará, Avenida Vicente de Castro, 4917, Mucuripe, Fortaleza-
CE.

Documentos Necessários:
a)  Requerimentos  para  habilitação  (modelo  disponível  no  sítio  ww.cpce.mar.mil.br,  Habilitação  de
Amadores;
b Habilitação de Mestre-Amador (original e cópia xerox);
c) Carteira Nacional de Habilitação – CNH dentro da validade (original e cópia xerox). Caso não possua
CNH ou a mesma esteja vencida, apresentar RG e CPF e, ainda, Atestado Médico comprovando bom estado
psicofísico, incluindo limitações, caso existam, como por exemplo: uso obrigatório de lentes de correção
visual, acompanhado e com uso de coletes ou uso obrigatório de aparelho de correção auditiva;
d)  Pagamento  da  Guia  de  Recolhimento  da  União  no  valor  de  R$  40,00,  emitida  por  meio  do  sítio
www.dpc.mar.mil.br (Emissão  de  GRU/DARF,  Emissão  de  Guia  de  Recolhimento  União  –  GRU,
Organização Militar:   Capitania dos Portos do Ceará,  Tipos de Serviço:  Serviço Administrativos,  Nome
Completo, CPF, Inscrição para exame de habilitação de Amador e emissão da Carteira de Habilitação de
Amador – CHA); e
e) Comprovante de Residência ( contrato de locação em que o interessado figure como locatário, conta de
luz, água, gás, telefone (fixo ou celular) emitido nos últimos 90 dias. Caso não possua, deverá apresentar a
Declaração de Residência (modelo disónível no sítio www.cpce.mar.mil.br, Habilitação de Amadores). Se o
interessado for menor de 21 anos bastará o comprovante de residência do pai ou responsável legal;

Aplicação do Exame: dia 23/04/2020, às 14:00 horas e término as 18 horas horário de Brasília), na Capitania
dos Portos do Ceará, devendo o candidato comparecer com trinta (30) minutos de antecedência, com RG e
Protocolo de Inscrição.

Divulgação do Resultado: até 22/06/2020

Instruções Gerais Programa do Exame e as Referências Bibliográficas – encontram-se à disposições dos
interessados  no  sítio  www.dpc.mar.mil.br,  NORMAS  DA  AUTORIDADE  MARÍTIMA/NPCP/NPCF,
NORMAM-03, anexo 5-A.

Informações  relativas  aos  últimos  Exames  (prova,  gabarito  e  relação  dos  aprovados)  –  encontram-se  à
disposição dos interessados no sítio www.dpc.mar.mil.br, Navegação Amadora, Dept. do Tráfego Aquaviário,
Exame para Categoria de Capitão Amador.

OBS: Para dirimir dúvidas ou obter esclarecimentos adicionais, entre em contato com a Divisão de Cadastro
da Capitania dos Portos do Ceará, telefone (85) 3133-5121

MADSON CARDOSO SANTANA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra
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