
MARINHADO BRASIL 
CAP1TAN1A DOS PORTOS DO CEARA 

DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO

EDITAL N° 01/2023

ABERTURA DE IKSCRigOES PARA O CURSO DE APERFEIQOAMENTO PARA 
CONTRAMESTRE BASICO MODULOS I, II E III

A Capitaniii dos Poitos do Ceara comunica quo esiarao abenas as inscrigoes do Processo Seletivo 
destinado a prover 30 vagas para o Curse tie Aperfeigoamento para Comramesire Basico Modular 
(APAQ-CTR Mod. I, Mod. II e Mod. 111)., que se rogora pelas noimas estabelecidas neste Edital e 
pela legislate vigente.

1 - DISPOSigOES PRELIMINARES

1.1 - O curse destina-se a aperfei(;oar o aquaviario da caiegoria de Marinheiro de Conves 
(MNC), nivel de habilitac,'ao 4, ou Suboficial ou Sargento da reserva de 1" Classe da MB 
(RM1), com Ensino Medio complete, do Coq^o de Praqas da Armada (CPA), das seguinres 
especial idades:
Manobras e Reparos (MR), Hidrografia e Navega^ao (HN), Sinalizagao (SI), Eletronica 
(ET), Comunicaqoes Navais (CN), Operador de Radar (OR) e Operador de Sonar (OS) com, 
no mmimo, urn ano de embarque na Marinha do Brasil (MB), para exercer as fungoes 
inerentes a categoria de Contramestre (CTR), aquaviario do 1° Gmpo - Maritimos, Segao de 
Conves, nivel de habilita<;ao 5, para o exercicio das seguinles capacidades e limitagoes:
a) Comandante (CMT) de embarcaqoes com AB menor ou igual a 750 empregadas na 
Navega^ao Interior, nos limites das Aguas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), bem como nos limites 
estabelecidos nas Normas e Procedimentos das Capitanias dos Porios (NPCP);
b) Imediato (1MT) de embarcagoes com AB menor ou igual a 1.600, empregadas na Navega^ao 
Interior, nos limites das Aguas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), bem como nos limites 
estabelecidos nas Normas e Procedimentos das Capitanias dos Pottos (NPCP);
c) Subalterno de Quarto de Navegagao (SQN) cm embarcagoes de qualquer AB na navegagao de 
Mar Abeito e na Navegagao Interior, conforme limites estabelecidos nas Normas e 
Procedimentos das Capitanias dos Pottos (NPCP); e
d) Encarregado do Servigo Geral de Conves (SGC) em embarcagoes tie qualquer AB na 
navegagao de Mar Aberto e na Navegagao Interior, conforme limites estabelecidos nas Nonnas e 
Procedimentos das Capitanias dos Port os (NPCP).

1.2 - Serao disponibilizadas 30 vagas, que poderao ser preenchidas por candidatos de ambos os 
sexos, que atendam aos seguinles requisites:
a) Ser Marinheiro de Conves com Ensino Medio complete e com, no minimo, dois anos de 
embarque na categoria; ou
b) ser Suboficial ou Sargento da Reserva de 1“ Classe da MB (RM1), com Ensino Medio 
complete, do Coipo de Pragas da Armada (CPA), das seguinles especial idades: Manobras e 
Reparos (MR), Hidrografia t* Navegagao (H(\), Sinalizagao (SI), Eletronica (ET), 
Comunicagoes Navais (CN) Operador tie Radar (OR) e Operador de Sonar (OS) com, no 
minimo, um ano de embarque na Marinha do Brasil (MB).

1.3 - As vagas serao preenchidas obedecendo a seguinte prioridade:
a) 50% por candidatos aquaviarios indicados pelas empresas, selecionados conforme maior 
tempo de embarque comprovado na Caderneta de Inscrigao e Registro (CIR) e anexo 1-S da 
NORMAM-13/DPC;
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h) Todos os candidates indicados pelas empiesas serao hierarquizados por tempo de 
embarque. As vagas serao preenchidas de acordo com esta classificagao, independentememe da 
empresa;
c) 50% por candidates aquaviarios avulsos selecionados, com maior tempo de embarque 
comprovado na Cademeta de Inscrigao e Registro (CIR) e anexo 1-S da NORMAM-13/DPC;
d) Todos os candidatos avulsos serao hierarquizados por tempo de embarque. As vagas serao 
preenchidas de acordo com esta classifica^ao;
e) Em caso de empate no tempo de embarque, tera prioridade o candidato com mais idade; e
0 Os candidatos oriundoS da Marinha do Brasil serao selecionados somente quando sobrarem 
vagas. Sera utilizado o criterio de maior tempo de embarque, comprovado na Caderncta de 
Registro (CR). Em caso de empate no tempo de embarque, tera prioridade o candidato com mais 
idade.

1.4-0 curso sera realizado em periodo integral, de OBhOO as IGhOO, com carga horaria diaria de 8 
horas/aulas, totalizando ao final do curso 380 horas/aulas, que serao distnbuidas em tres modules, 
nos seguintes periodos:
a) Modulo I: 10/04/2023 a 09/05/2023;
b) Modulo II: 26/06/2023 a 20/07/2023; e
c) Modulo III: 25/09/2023 a 06/10/2023.

1.5 - Ao longo do curso os alunos receberao material de ensino por emprestimo.

1.6-0 curso sera realizado nas instalagoes da Capitania dos Portos do Ceara, na Av. Vicente de 
Castro, 4917, Mucuripe, Fortaleza/CE.

1.7 - 0 curso e gratuito e somente sera realizado mediante o preenchimento de no minimo 30% das 
vagas alocadas - ou seja, minimo de 10 matriculados.

1.8 - Ao final do curso, o aluno que obtiver aprova^ao em todos os modules recebera da Capitania 
dos Portos do Ceara:
a) Certificado de Proficiencia (modelo DPC-1034), de acordo com as disposigoes da RegraJI/5, 
definida na Convcngao STCW-78, como 
por estar devidamente qualificado com as competencias exigidas para desempenhar capacidade de 
Patrao de embarcaqoes de AB menor ou igual a 750 e Imediaio de embarca^oes de AB menor ou 
igual a 1.600 empregadas na navega^ao interior, exceto fluvial, conforme limites 
estabelecidos nas NPCP.

b) Capacidade de Subalterno de Quarto de Navegagao e de Encarregado do Servian Geral 
de Conves em embarcaqoes de qualquer AB, empregadas na navega^'ao em mar aberto e na 
navegagao interior, exceto fluvial, conforme limites estabelecidos nas NPCP.

c) Recebera tambem os seguintes ceitificados (modelo DPC-1034):
I) Treinamento ou Instru^ao Basica de Seguran^a (TBS/I) referente aos seguintes cursos e 
respectivas Regras, Seqoes e Tabelas da STCW-78, como emendada:
- Tecnicas de Sobrevivencia Pessoal - Regra VI/1, Segao A-VI/1, Tabela A-Vl/1-1;
- Prevengao e Combate a Incendio - Regra VI/1, Segao A-VI/1, Tabela A-VI/1-2;
- Primeiros Socorros Elementares - Regra VI/1, Segao A-VI/1, Tabela A-VI/1-3;
- Scguranga Pessoal e Responsabilidades Sociais - Regra VI/1, Segao A-VI/1, Tabela A-VI/1-4;
II) Proficiencia em Embarcagoes de Sobrevivencia e de Salvamcnto (EESS) - Regra VI/2, Segao 
A-VI/2, Tabela A-VI/2-1;
III) Conscientizagao sobre Protegao de Navio (EBCP), Regra VI/6, Segao A-VI/6, Tabela A-VL;6;
IV) Operador Radar (EPOR); e
V) Radioperador Restrito (EROR).
d) os assentamentos pertinentes na Cademeta de Inscrigao e Registro (CIR).

emendada, e especificada na NORMAM-13/DPC,
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2 - INSCRIBES
2.1 - As inscribes seiao realizadas no periodo dc 06 de fevereiro a 09 dc margo de 2023, 
presencialmente, de segunda a quinta-feira, de 0800h as IGOOh no Departamemo de Ensino 
Prolissional Maritimo da CapUania dos Portos do Ceara, na Av. Vicence de Castro, 4917, Mucuripe, 
Fortaleza/CE, CEP: 60180-410, Telefone: (85) 3133-5111.
Serao aceitas tambem inscrigdcs via correios, mediante envio da documentagao prevista no item 2.2 
deste edital.
As inscrigoes enviadas via correios serao aceitas somente se as copias estiverem autenticadas em 
cartorio ou em uma Capitaiiia dos Portos ou suas Delegacias e Agencias subordinadas e se a 
postagem tiver sido efetuada ate o dia de encerramento das inscrigoes. Cabera ao interessado o 
acompanhamento da entrega da documentagao pelos correios, com intuito de evitar extravios, etc.
As inscrigoes realizadas via correios serao aceitas somente se enviadas em envelope unico para cada 
candidate, contendo todos documentos relacionados no item 2.2 deste edital.

2.2 - Condigdes gerais para inscrigao
Encaminhar/apresentar a seguinte documentagao (Apresentar original e cdpia dos documentos):

- Ficha de Inscrigao preenchida (Anexo A);
- Carteira de Identidade ou Habilitagao;
- CPF (somente se nao constar no documento de identificagao apresentado);
- Comprovante de residencia com CEP, expedido no prazo maximo de noventa (90) dias 
corridos, em nome do interessado ou Declaragao de Residencia (Anexo B) assinada pelo 
candidate;
- Duas fotografias recentes, tamanho 3x4 de frente;
- Certidao de quitagao eleitoral;
- Certificado que o candidate do sexo masculino esta em dia com as obrigagoes militares (Lei do 
Servigo Militar), para aquaviarios;
- Certificado Medico (Health Certificate) constante da Norma Reguladora N” 30 - Seguranga 
e Saudc no Trabalho Aquaviario da Secretaria de Trabalho do Ministerio da Economia, 
devidamente preenchido e assinado por um medico do trabalho, baseado nos requisites 
estabelecidos no Quadro 111 daquela norma reguladora para os militares da reserva e aquaviarios 
desempregados; no caso dos aquaviarios empregados, apresentar Atestado de Saude 
Ocupacional (ASO), com validade, no minimo, ate o (ermine do curso, assinado por um 
medico do trabalho;
-Cademeta de Inscrigao e Registro (CIR), para o pessoal oriundo da Marinha Mercante ou 
da Cademeta Regisno (CR), para os oriundos da Marinha do Brasil;
- Carta de indicagao do candidato (quando for o caso), na qual deverao constar as seguintes 
informagbes: dados do candidato, dados da empresa (Ex.: CNPJ, enderego, entre outros) e 
informagao se a empresa esta em dia com a contribuigao do Fundo de Desenvolvimento do 
Ensino Profissional Maritimo (FDEPM).
-Devera ser apresentado o modelo contido no Anexo l-S da NORMAM-13/DPC, devidamente 

preenchido e assinado pelo representante legal da empresa habilitado para assinar o documento;
- Nas vagas destinadas as empresas devera ser comprovado vinculo empregaticio do candidato com 
a empresa que o indicar, por meio da Carteira de Trabalho e Previdencia Social (CTPS), ou, caso 
nao haja o referido vinculo, a empresa devera se comprometer, por meio de uma declaragao, 
a contratar o candidato indicado, apos o termino do curso;
- Guia de Recolhimento da Uniao (GRU), dispomvel no site http://www.dpc.mar.mil.br - Servigos 
da Diretoria, Emissao GRU - Guia de Recolhimento da Uniao, Servigos Administrativos, 
Educacionais e Vistorias - Continuar, com comprovante original do pagamento de “Taxa de 
Inscrigao de Cursos do EPM", com autenticagao bancaria de pagamento;
- Diploma de conclusao do Ensino Medio (caso este nao esteja ainda disponivel, podera apresentar 
atestado de conclusao do Ensino Medio, acompanhado do Historico Escolar).
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2.3 - A indicate de candidates por Kmpresa de Navegagao nao isenta os mesmos de realizarem 
suas inscrigoes, cumprindo todos os requisites e entregando toda a documentagao prevista no item 
2.2 desta instmgao.

2.4 - Nao sera aceita solicitagao de inscrigao do candidate que deixar de apresemar, no ato de 
inscrigao, algum dos documentos relacionados no item 2.2 deste edital.
2.5 - Nao sera aceita solicitagao de inscrigao do candidate via correios que deixar de apresentar 
todos documentos (copias autenticadas cm cartorio ou em uma Capitania dos Portos ou suas 
Delegacias e Agendas subordinadas) relacionados no item 2.2 deste edital em envelope unico 
para cada candidate.

3 - RESULTADO FINAL F. CLASSIFICAgAO

3.1-0 resultado final sera publicado na pagina de Internet da Capitania dos Portos do Ceara no 
enderego eletrdnico: https://www.marinha.mil.br/cpce/, no dia 30 de margo de 2023.

3.2 - Os trinta primeiros classificados, serao convocados para se apresentarem na CPCE para inicio 
do curso, as 08h00 do dia 10 de abril de 2023.

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

4-ANEXOS
A) Ficha de Inscrigao;
B) Declaragao de Residencia;
C) Comprovagao de Embarques (Anexo 1-S da NORMAM-13/DPC)

Fortaleza, CE, em 16 de janeiro de 2023.

t

JEFFERSOMA SI^VA SOUSA 
Cap tao cle Corveta (T) 

Chefe do Departamento do EPM
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ANEXO A

MARINHADO BRASIL 
CAPJTANIA DOS PORTOS DO CEARA 

DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO

CURSO l)E APERFEICOAMENTO PARA CONTRAMESTRE BASICO MODULAR
(MOD. I, MOD. II, MOD. Ill)

FICHADE INSCRICAO
I ANO: 2023 Local: FortalezaOM: CPCEInscricao:

Nome:
Filia^ao: Pai:

Mae:
Identidade: CPF:
Naturalidade: Data Nasc:
Inscricao CIR

, Bairro:, n°Enderego: CEP:Cidade: UF:
Tel ef one:

( ) Avulso ( ) Marinha do BrasilCategoria: ( ) Empresa
APAQ-CTRCurso

de 2023.
Cidade MesUF

USO EXCLUS1VO DA CPCE

Docunientatcio conferida no ato d.T entregn na Capilania do.s Portos do Ceara

Ccrtidao de Quil«H,iio Eleikmil 

Folo 3X4

Ficha de Inscricao Prcenchida

RG
-

Carla de Indica<;ac> da EmpresaCPF
Comprovante de Residencia Cloniagem Tempo de Embaique(Anexo 1-S NORM AM- 13/DPC)

Diploma de conclusao do Ensino MedioA SO

Copia da CIR^ Tempo Embarque 

CR ( Militar da Marinha do Brasil)

GRU e Comprovante de pagamento

Cerlificado de Reservista ou de Dispensa de IncorporagSo

Assinatura do candidato

Responsavel pela inscricao na CPCE:

THAL1TA DE OLIVEIRA MENEZES 
Primeim Tenente (RM2-T) 

Enenrregado da Divisao de L'nsino
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ANEXOB

DECLARACAO DE RESIDENCIA

CURSO DE APERFEICOAMENTO l\VR.\ CONTR^VMESTRE BASICO MODULAR

/ /Data

CPF n°Eu,

, natural idado,.nacionalidade

colulartelefone (ixo,

e-mail,

Na falta de documentos para comprovayao do residencia, cm conformidade com o disposto 
ma Lei nn 7.115 de 29 de agosto de 1983. DECLARO para fins, sob as penas da lei, ser residente e 
domiciliado no endereyo abaixo:

CEP:

Declaro ainda, estar cieme do que a falsidade da presente declarayao pode implicar na 
sansao penal prevista no Art.299 do Codigo Penal, conforme transcriyao abaixo:

“ Art.299 - Omitir, em documento publico ou particular, declarayao que nele deveria constar, 
nele inserir ou fazer inserir Declarayao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito. criar obrigayao ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.

Pena: reclusao de 1 (urn) a 5 (cinco) anos e multa, so o documento e publico e reclusao de 1 
(um) a 3 (tres) anos, se o documento e particular”.

ou

Assinatura do requerente

Documentos necessarios: Original e copia do documento de identidade do requerente
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ANEXOC

NOME DAEMPRESA

ATESTADO DE EMBARQUE DE AQU AViARIOS

Atesto para fins de regislro do tempo dc cmbarque junto a Auloridadc Maritima Brasileira, 
represenlada pelos seus Agcntes (Capiianias, Delegacias e Ageneias) que o aquaviario

________ _______ (Nome Complete), __________________________
, numero inscribe no SISAQUA

______________________ . realizou os embarques dcscriminados abaixo (com base nas anotaydes
daCIR e do Rol da Embarcayao), em iuny5cs compativeis com o certificado posSuido.

(CPF).(Categoria),

Tipo dc NavcgayanFuny3oLocal c data dc 
desembarque

Local c data de 
cmbarque

Nome da 
Embarcayflo

PotenciaAB

Soniatbrio dos dias dc Cmbarque
Obs: Inscrir quantas linhas forem neccssflrias.

Declare ainda, estar cienle de que informayoes inveridicas no presente Atestado podem implicar 
sansao penal prevista no Art.299 do Codigo Penal, conforme transcriyao abaixo:

**Art.299 - Omitir. cm documento publico ou particular, declarayao que nele deveria constar, ou 
ncle inserir ou fazer inscrir Declarayao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o tun de 
prejudicar direilo. criar obrigayao ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: 
reclusao de 1 (urn) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento e publico e reciusao de 1 (urn) a 3 
(ires) anos. se o documento e particular

em

Nome Complete e Assinatura do Presidente da Empresa. 
Proprietario, Armador ou sen Preposlo*

“ As Empresas dc Navcga^So deverao enviar fi Dirctoria dc Portos c Costas, urn Oflcio assinado pclo Presidente da Empresa 
(ou cargo equivaleute) informando o nomc e cargo/funQilo de quern possui a alril>ui(flo formal dentro da Empresa 
(proprietario, armador. presidente/diretor ou preposto) cm assinar o prescntc. mantendo essas informaedes sempre 
atualizadas junto i DPC!.

barque necessario para matricula cm eurso, ascensSo de categoria c de rcvalidaySoObs.: O compute de tempo dc cm 
de certiflcayao (quando aplicavel) Someme devera ser coniabili/iido o tempo de embarque a bordo dc embarcayOes em 
operayao (Mao devera scr contabilizados embarques em Navios “fora dc operayao").
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