MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA
DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO
INSTRUCOES PARA PROCESSO SELETIVO DE ADMISSAO AO CURSO
APERFEI£OAMENTO PARA CONTRAMESTRE BASICO APAQ-CTR MOD I - T- 01/2021
NORMAS PARA INSCRigAO

Proposito
O mesmo do curso APAQ-CTR, porem nesta modalidade o curso sera dividido em tres
modules com o proposito de facilitar o estudo do aquaviario, pois, poderao realizar o curso em seus
periodos de repouso entre os embarques.
0 curso APAQ-CTR basico, destina-se a aperfei9oar o aquaviario da categoria de
Marinheiro de Conves (MNC), nivel de habilitate 4, ou Suboficial ou Sargento da reserva de la
Classe da MB (RM1), com Ensino Medio complete, do Corpo de Pra9as da Armada (CPA), das
seguintes especialidades: Manobras e Reparos (MR), Hidrografia e Navega9ao (HN), Sinaliza9ao
(SI), Eletronica (ET),Comunica96es Navais (CN), Operador de Radar (OR) e Operador de Sonar
(OS) com, no minimo, um ano de embarque na Marinha do Brasil (MB), para exercer as fun9oes
inerentes a categoria de Contramestre (CTR), aquaviario do 1° Grupo - Maritimos, Se9ao de
Conves, nivel de habilita9ao 5, para o exercicio das seguintes capacidades e limita9oes:
a) Comandante (CMT) de embarca9oes com AB menor ou igual a 750 empregadas na Navega9ao
Interior, nos limites das Aguas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), bem como nos limites estabelecidos
nas Normas e Procedimentos das Capitanias dos Portos (NPCP);
b) Imediato (IMT) de embarca9oes com AB menor ou igual a 1.600, empregadas na Navega9ao
Interior, nos limites das Aguas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), bem como nos limites estabelecidos
nas Normas e Procedimentos das Capitanias dos Portos (NPCP);
c) Subaltemo de Quarto de Navega9ao (SQN) em embarca9oes de qualquer AB na navega9ao de
Mar Aberto e na Navega9ao Interior, conforme limites estabelecidos nas Normas e Procedimentos
das Capitanias dos Portos (NPCP); e
d) Encarregado do Servi90 Geral de Conves (SGC) em embarca9oes de qualquer AB na navega9ao de
Mar Aberto e na Navega9ao Interior, conforme limites estabelecidos nas Normas e Procedimentos das
Capitanias dos Portos (NPCP).
Local de realizato do curso
O curso sera realizado na Capitania dos Portos do Ceara, Av. Vicente de Castro, n° 4917 Mucuripe, Fortaleza - CE - Brasil, CEP: 60180-410, Telefones: (85) 3133-5100 ou 3133-5111.
Cond^oes para inscri9ao
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 la Classe da MB (RM1), com Ensino
Medio complete, do Corpo de Pra9as da Armada (CPA), das seguintes especialidades:
Manobras e Reparos (MR), Sinaliza9ao (SI), Hidrografia e Navega9ao (HN), Sinaliza9ao (SI),
Eletronica (ET), Comunica9oes Navais (CN), Operador de Radar (OR) e Operador de Sonar
(OS) com, no minimo, um ano de embarque na Marinha do Brasil (MB).
Documenta9ao Necessaria:
Encaminhar/apresentar copia autenticada em cartorio ou com carimbo de “ copia fiel” obtido
em OM da Marinha do Brasil, da seguinte documenta9ao:
- Cademeta de Inscr^ao e Registro (CIR), para o pessoal oriundo da Marinha Mercante ou da
Cademeta de Registro (CR), para os oriundos da Marinha do Brasil;
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- CPF (somente se nao constar no documento de identificacao apresentado);
- Certificado Medico (Health Certificate) constante da Norma Reguladora N° 30 - Seguranga e
Saude 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
III daquela norma reguladora para os militares da reserva e aquaviarios desempregados; no caso dos
aquavidrios empregados, apresentar Atestado de Saude Ocupacional (ASO), com validade, no
minirno, ate o termino do curso. Em caso de nao haver medico do trabalho na jurisdigao do
candidate, este devera buscar orienta9oes junto ao OE responsavel pelo curso de seu interesse;
- Certidao de quita^o eleitoral, para aquaviarios e militares (www.tse.jus.br);
- Certificado que o candidate do sexo masculine esta em dia com as obriga9oes militares (Lei do
Servi9o Militar), para aquaviarios;
- Comprovante de residencia com CEP, expedido no prazo maximo de noventa (90) dias corridos,
em nome do interessado (copia autenticada ou copia simples com apresenta9ao do original para ser
autenticada na CP/DL/AG) ou declara9ao de residencia assinada pelo candidate, conforme
constante do anexo 1-L da NORMAM-13/ DPC (com reconhecimento por autenticidade, caso o
declarante nao esteja presente);
- Uma fotografia recente, tamanho 3x4 de frente;
- Documento que comprove conclusao do ensino medio;
- Carta de indica9ao do candidate (quando for o caso), na qual deverao constar as seguintes
informa9oes: dados do candidate, dados da empresa (Ex.: CNPJ, endere9o, entre outros) e
informa9ao se a empresa esta em dia com a contribute do Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Profissional Maritimo (FDEPM). Junto a carta, devera ser apresentado 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;
- Nas vagas destinadas as empresas devera ser comprovado vinculo empregaticio do candidate 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 declara9ao, a
contratar o candidate indicado, apos o termino do curso;- Comprovante de pagamento da taxa de
insert© (emitido na pagina da Diretoria de Portos e Costas); e- Ficha de insert© preenchida
(modelo disponibilizado na pagina da Diretoria de Portos e Costas).
Periodo de Inscrtes
Serao admitidas inscrtes no periodo de 04 de Janeiro a 03 de fevereiro de 2021, exceto as
sextas-feiras, presencialmente no Departamento de Ensino Profissional Maritimo das 8h as 16h.
Serao aceitas tambem inscrtes via correios, mediante envio da documenta9ao prevista no item 4
(quatro) desta instnto, autenticada em cartorio, com reconhecimento de firma da assinatura do
candidate no requerimento de insert© em anexo ou com carimbo de copia fiel de Orgao Militar da
Marinha do Brasil. As inscrtes requeridas via correios serao aceitas na Capitania dos Portos
do Ceara, ate as 16 horas do dia 03 de fevereiro de 2021, nao sendo considerada a data de
postagem. Cabera ao interessado o acompanhamento da entrega da documenta9ao pelos correios,
com intuito de evitar extravios.

Observa9ao:
- A indica9ao de candidates por Empresa de Navega9ao NAO isentara os mesmos de
realizarem suas inscrtes, cumprindo todos os requisites e entregando toda a documenta9ao
prevista no item 4 (quatro) desta instnto; e
-Nao sera aceita solicita9ao de insert©
candidate que deixar de apresentar, no ate de inserto,
os documentos solicitados nesta instnto;

Procedimentos para inscri9ao:
a) Presencialmente no Departamento de Ensino Profissional Mantimo da Capitania dos
Portos do Ceara, na Av. Vicente de Castro, n° 4917 - Mucuripe - Fortaleza - CE - Brasil - CEP:
60180-410, das 8h as 16h. Telefone: (85) 3133-5100 ou 3133-5111;
b) Empresas de navegagao contribuintes do Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Profissional Maritimo (FDEPM), poderao indicar candidates por meio de Carta enderegada a
Capitania dos Portos do Ceara, enviada por via correios aos cuidados do Departamento de Ensino
Profissional Maritimo no enderego: Av. Vicente de Castro, 4917 - Mucuripe - Fortaleza - CE Brasil - CEP: 60180-410. Acarta deve center as seguintes informagoes:
1) Relagao com nome complete, CPF, RG e tempo de embarque dos aquaviarios indicados em ordem de prioridade;
2) Informar se a empresa esta em dia com a contribuigao ao FDEPM;
3) Compromisso da empresa de liberar o(s) aquaviario(s) indicado(s) para frequentar os
modules nos periodos estabelecidos nesta instrugao; e
4) Dados da empresa (CNPJ, enderego, telefone, etc) (ANEXO B).

RODRIGO FRANCO CAVALCANTE \
rrimeiro Tenente
\
Chefe do Departamanto do Ensino Profissional Marifymo

ANEXOA
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA
ENSINO PROFISSIONAL MARlTIMO
CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA CONTRAMESTRE BASICO . M6DULO I

FICHA DE INSCRICAO
Inscri^ao:
Nome:
Filia$ao:
Identidade:
Naturalidade:
Olhos:
Endereco:
Telefone:
Categoria:
Curso

ANO: 2021

OM: CPCE

Local: Fortaleza

Pai:
Mae:
CPF:
Data Nasc:
Altura:

( ) Empresa
APAQ-CTR

( ) Avulso

( ) Marinha do Brasil

de 2021.

de

DocuoientafSo coaferida no ato da entrega na Capitania dos Portos do Ceari
Ficha de Inscripao Preenchida

CertidSo de Quita^&o Eleitoral

RG

Foto 3X4

CPF

Carta de Indica^So da Empresa

Comprovante de Residencia

Carta de Vinculo Empregaticio

ASO

Diploma de conclus&o do Ensino Medio

COpia da OR/ Tempo de Embarque

GRU Paga

CR (Militar da Marinha do Brasil)

Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporaijao

Assinatura do candidate

Responsavel pela inscri^ao

RODRIGO FRANCO CAVALCANTE
Primeiro Tenente (RM2-T)
Chefe do Departamento do Ensino Profissiona! Maritime
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ANEXO 1-L
DECLARACAO BE RESIDENCIA

Sr. Gapkao dos Portos/ Delegado / Agente

Eu,
CPF_____________

nadonalidade

naturalidade

Telefone(DDD e n°)

.celular

e-mail____ ______
Na falta de documentos para a comprovagao de residencia. em conformidade com o disposto na Lei n°
7.115, de 29 de agosto de 1983, DECLARO para fins, sob as penas da Lei, ser residence e domiciliado
no

endereco_____________________________________________________________________

Declare ajuda, estar ciente de que a falsidade da presente declaragao pode implicar na sansao penal
prevista no Art.299 do Codigo Penal, confoime transcriqao abaixo:

“.Art.29.9 - Omidr. em document© publico on pari.icu.iar. dedaraqao que nele deveria conscar, on nete
inserit ou tazer inserir Declaragao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigagao ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: redusao de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento e publico e reclusao de 1 (um) a 3
(tres) anos, se o documento e particular”.

(Cidade),

/

V.

Assinatura do Requerente

Documentos necessarios:
- Original e copia do documento de identlrjade do requerente.

- 1 -L- 1 NORMAM-13/DPC

