MARINIIA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CLARA
DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO
ABERTURA DE INSCRICAO
Curso Especial Basico tie Navios-tanque Pctrolciro e para Produtos Quimicos
(EBPQ)
1. Proposito
Deslina-se a qualificar Oficiais e Subaltcmos designados para assumirem atribui^cs e
responsabilidades especilicas relacionadas com a carga ou com os equipamentos de carga em
navios-tanque petroleiro e para produtos quimicos, com arquea9ao bruta igual ou superior a 500,
cmpregados na navega9ao em mar aberto. com os padroes de competencia e habilidades
basicas exigidas conforme a Rcgra V/l-1 da Convcngao Internacional sobre Padrfics de
Instni9ao, Certificagao c Scrvi9o de Quarto para Maritimos (STCW/78, como cmendada) c o
respcctivo Codigo. Se9ao A V/l-1.1, paragrafo I. Tabela A V/I.1.1. e para o exercicio das
capacidades
previstas nas Normas da Autoridadc
Maritima para Aquaviarios
(NORM AM-13/DPC).
2. Local de inscri9ao
A inscri9ao e obrigatoria para todos os candidates c devera ser realizada pelo proprio candidate ou
por procura9ao especiflca para esse fim, lavrada em cartdrio, no periodo de 14/07 a 15/08/2022, na
Capitania dos Portos do Ceara (CPCE) - situada na Avenida Vicente de Castro. n° 4917 - Mucuripe
- Fortaleza/CE, de segunda a quinta-feira, das 8hl5 is 16h00, ou via correio, com o envio, em
envelope unico, de copia de toda a documentavao autcnticada cm cartorio ou em uma
Capitania, Delegacia ou Agenda.
3. Condi9dcs para inscri93o
Ser Aquaviario dos 1° e 2° Grupos, com habilitayao a partir do m'vel 3 (MOC/MOM/MFC/MFM).
4. Documenta95o Necessaria
Encaminhar/apresentar Original e copia da seguinte documenla9ao:
- Cademeta de Inscri9ao e Registro - C1R ( Espelho e Registro de Embarques);
- Comprovante de tempo de Embarque (Conforme Anexo 1-S da NORMAM-13/DPC) assinado
por representante legal da empresa.
- CPF (somente se nao constar no documento de identifica9ao apresentado);
- Duas fotografias recentes, tamanho 3x4 de frente;
- Sendo Maritimo, Certificado Medico (Health Certilicate) constantc da Norma Reguladora N° 30 Seguranga c Saudc no Trabalho Aquaviario da Secretaria dc Trabalho do Ministerio da
Economia. devidamente preenchido e assinado por um medico do trabalho. baseado nos
requisites cstabelecidos no Quadro III daquela norma reguladora para os aquaviarios
desempregados; no caso dos aquaviarios cmpregados, apresentar Atestado de Saudc
Ocupacional (ASO), com validadc, no minimo, ate o termino do curso.
- Sendo Fluviario, atestado medico, assinado por um medico do trabalho, de acordo com os
requisites cstabelecidos no Quadro II constantc da Norma Reguladora N° 30 - Seguran9*a e
Saude no Trabalho Aquaviario da Secretaria de Trabalho do Ministerio da Economia. 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 Quitagao Eleitoral;
- Certificado que o candidate do sexo masculino csta em dia com as obriga9des militares (Lei do
Servigo Militar);
- Comprovante de residencia com CEP, expedido no prazo maximo de noventa (90) dias
corridos, em nome do interessado ou declaragao de residencia assinada pelo candidato;

- Carta de indicagao do candidate (quando for o caso), na qual deverao constar as
seguintes informa^oes: dados do candidato, dados da empresa (Ex.: CNPJ, enderefo, cnlrc
outros) c informa^ao sc a empresa csta cm dia com a contribui9ao do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Prolissional Maritime (FDHPM):
- 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
n3o haja o referido vinculo, a empresa devera sc comprometcr, por meio de uma declara9ao,
a contratar o candidato indicado, apos o termino do curso;
- Ficha de inser^ao preenchida; e
- Guia de recolhimento da Uniao - GRU
- Comprovante de pagamento da taxa de inscri9ao (emitido na pagina da Diretoria de Portos e
Costas).
5. O valor da taxa de inscri9ao c R$ 8,00 (oito rcais).
O pagamento da taxa de inscrig^o devera ser efetuado por meio da GRU, atraves do cnderc90
eletronico www.marinha.mil.br/dpc, seguindo os passes abaixo descritos:
a) Clique na leone “Serv^os da Diretoria;
b) Abaixo da Guia “GRU - Guia de Recolhimento da Uniao", clicar em “Serv^os Administrativos,
Educacionais e Vistorias;
c) Leia com atenyao os avisos, marque a op9ao “Li c concordo com as condi9ocs acima" e clique
em “Continuar";
d) Abra a jancla “Organiza9ao Militar (Local para realiza9ao do serv^o)" e clique cm
“CAPITANIA DOS PORTOS DO CFARA", e, em seguida, abra a janela “Categoria" e clique em
“Aquaviario", por conseguinte abra a janela “Tipo de Servi9o" e clique cm “Serv^os
Educacionais":
c) Abra janela “Servi9o” e Clique cm “lnscri9ao cm Cursos do EPM (RS 8,00)” ; e
f) Abra janela “Solicitantc” e precncha sens dados pcssoais c depois clique cm “ Pagar GRU com
PIX ou Cartao de Credito” ou “Gerar Boleto da GRU para pagamento em Banco”.

Fortaleza, CE, cm 12 de julho de 2022.
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ClIRSO ESPECIAL BASICO DE NAVIOS-TANQUE PETROLEIRO
E PARA PRODUTOS QUIMICOS (EBPQ)
PRKPOM-Aquaviarios/2022

FICH A DE INSCRICAO
2022

Inscricao:
Nome:
Filiacao:
Identidade:
Naturalidadc:
Olhos:
Endere^o:

I CPCE

Local:

Fortaleza

Pai:
Mae:
CPF:
Data Nasc:
Altura:
Municipio:

LIE:

CEP:

Telefonc:
Catceoria:

. em
Municipio

UF

de

de 2022.

Dia

Me?;

Assinatura do Aluno

JEFFHRSON DA SILVA SOUSA
Capitao de Corveta (T)
Chcfc do Depatlamento do F.PM

Grad/Nome:_________________
Responsavel pela Inscricao na CPCE

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARA
DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO
CURSO ESPECIAL BASICO DE NAVIOS-TANQUE PETROLEIRO
E PARA PRODUTOS QUIMICOS (EBPQ)
PREPOM-Aqunviarios/2022
COMPROVANTE FICI1A DE INSCRICAO
2022

Inscricao:
Nome:
Filiayao:
Identidade:

CPCE

Pai:
Mae:
CPF:

Responsavel pela Inscribe na CPCE

Local:

|

Fortaleza

DECLARACAO DE RESIDENCIA
Sr. Capil3o dos Porlos

Eu,
Nacionalidadc

CPF

Natural idade
Celular (DDD)

Telcfonc Fixo (DDD).
E-mail

Na falta dc documentos para a comprovasao de residencia, em conformidade com o disposto na Lei
n° 7.115. de 29 de agosto de 1983, DECLARO para lins, sob as penas da lx;i, scr rcsidcntc c
domiciliado

no

endereyo_________________________________________________________
N°

Bairro

Munici'pio

CEP:

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declara^o pode implicar na sansao penal
prevista no Art.299 do Codigo Penal, conforme transcri?5o abaixo:
“Art.299 - Omitir, cm documcnto publico ou particular, declara<;2o que nele deveria constar, ou
nele inserir ou fazer inserir Declara9ao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de
prcjudicar direito, criar obriga^ao ou alterar a vcrdadc sobrc o fato juridicamcntc rclcvante.
Pena: rcclusao de 1 (um) a 5 (cinco) anos c multa, se o documento e publico e reclusSo de 1 (urn) a
3 (tres) anos, se o documento e particular".

, em
Municipio

UF

de
Dia

dc 2022.
M6s

Assinatura do Declarante

Documentos necessaries:
- Original e copia do documento de identidade do requerente.

