
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

NORMA DO PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO AO CURSO ESPECIAL BÁSICO DE
CONSCIENTIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NAVIOS

(EBCP-02/22)  NA MODALIDADE ON-LINE.

A  Capitania  dos  Portos  do  Espírito  Santo  (CPES),  na  qualidade  de  representante  da
Autoridade Marítima, torna público que estarão abertas do dia  03 a 28 de outubro  de 2022, as
inscrições  para  o  Processo  Seletivo  para  o  Curso  Especial  Básico  de  Conscientização  Sobre
Proteção de Navios – Turma EBCP-02/22 na modalidade on-line, doravante denominado Processo
Seletivo, o qual será regido pelas presentes Normas.

As  datas  relativas  às  diversas  etapas  e  eventos  do  Processo  Seletivo  encontram-se
disponíveis no “Calendário de Eventos” constante do ANEXO I destas Normas.

O referido Processo Seletivo foi confeccionado em cumprimento ao previsto nas Normas
da Autoridade Marítima para o Ensino Profissional Marítimo de Aquaviários (NORMAM-30/DPC) e
no Programa de Ensino Profissional Marítimo para Aquaviários (PREPOM – Aquaviários/2022).
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PARTE 2 - NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO

1 - DOS PROPÓSITOS

1.1 - O Curso Especial Básico de Conscientização Sobre Proteção de Navios (EBCP)  tem como
propósito qualificar  Aquaviários do 1º Grupo – Marítimos, exceto Marinheiro Auxiliar de Convés
(MAC) e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (MAM), para cumprirem as medidas estabelecidas no
Plano de Proteção do navio ou exercerem atribuições, no nível de apoio, relacionadas à proteção
do navio. São dispensados da realização do referido curso os Oficiais de Náutica e de Máquinas
que realizaram o Curso Especial para Oficial de Proteção do Navio (EOPN);



1.2- Sendo  aprovado  no  curso,  o  Aquaviário  receberá  do  OE  onde  realizou  o  curso:
a)  Certificado  de  Proficiência  (DPC-1034),  atestando  estar  devidamente  qualificado  com  as
competências para exercer as atribuições de acordo com o contido na Regra VI/6 da Convenção
STCW-78, como emendada; e 
b) os assentamentos pertinentes na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR)

1.3- O presente Processo Seletivo não se destina ao provimento de cargo, emprego ou função
pública,  ou ainda ao  ingresso,  como militar,  na  Marinha do Brasil.  Consequentemente,  não é
concurso público de que trata o Art. 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil; e

1.4 O Processo  Seletivo  para  admissão  no Curso  Especial  Básico  de  Conscientização  Sobre
Proteção de Navios (turma EBCP-02/22), estabelecido a partir do Programa do Ensino Profissional
Marítimo  (PREPOM/2022),  aberto  por  meio  do  presente  edital,  será  desenvolvido  sob
responsabilidade  da  Capitania  dos  Portos  do Espírito  Santo  (CPES),  localizada  na  Rua Belmiro
Rodrigues da Silva, 145 Enseada do Suá - Vitória-ES CEP: 29050-435.

2 - DO CURSO ESPECIAL BÁSICO DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NAVIOS (EBCP-02/22)

2.1 - O curso será ministrados pela Capitania dos Portos do Espírito Santo, em plataforma on-
line  e  a  avaliação  será  presencial  nas  dependências  do  Departamento  de  Ensino  Profissional
Marítimo.

2.2 - O curso EBCP turma 02/22 terá duração de 12 horas-aula, sendo previsto para o período de
17 a 18 de novembro de 2022, sempre no horário de 8h15 às 16h30.

2.3 - A prova será presencial em data estabelecida de acordo com o Detalhe Semanal de Aula
que será publicado após o término das etapas de seleção.

2.4 - O curso será gratuito e o material de ensino, fornecido eletronicamente por e-mail, ficando a
critério e sob responsabilidade do aluno a respectiva impressão.

2.5 - Detalhes sobre o curso pode ser encontrado no PREPOM 2022/DPC, no seguinte link:
https://www.marinha.mil.br/dpc/cursos-prepom

3 - DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO

3.1 - Ser, preferencialmente, Aquaviário do 1º Grupo - Marítimos, exceto Marinheiro Auxiliar de
Convés (MAC) e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (MAM).

4 - DAS VAGAS

4.1 - Este  Processo Seletivo destina-se  a  selecionar  candidatos  para  o preenchimento de 30
vagas para a turma EBCP-02/22; 

4.2 - A  turmas somente será aplicada se ocupados, pelo menos, 30% do número de vagas, ou
seja, no mínimo 10 alunos.

4.3 - Para distribuição das vagas alocadas, serão observados os seguintes critérios:



a) 20% das vagas do curso (06 VAGAS) são reservadas a candidatos indicados por empresas de
navegação contribuintes do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM);
e
b) 80% das vagas do curso (24 VAGAS) são reservadas a candidatos avulsos que cumpram os
requisitos do item 3 desta norma. 

4.4 - A  Capitania  dos  Portos  do  Espírito  Santo  não  disponibilizará  internet,  computadores,
tablets ou dispositivos similares para que os alunos realizem as atividades do módulo “on-line”,
sendo a disponibilidade e acesso a tais recursos de inteira responsabilidade do aluno.

4.5 - O não acesso do aluno às aulas nas datas e horários estabelecidos, a não realização das
atividades propostas,  tal como também a não disponibilização de sua imagem durante as aulas
pelo aplicativo WEBEX acarretarão em exclusão do curso;

4.6 - Os  alunos  deverão  instalar  no(s)  dispositivo(s)  que  utilizarão  para  a  realização  das
atividades do curso o aplicativo WEBEX, pelo qual serão realizadas as transmissões das aulas  ao
vivo,  bem como deverão possuir  conta  de e-mail  ativa,  por  meio da qual  possam receber os
materiais didáticos de apoio ao curso, que também poderão ser compartilhados por nuvem.

5 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

5.1 - O Processo Seletivo é constituído das seguintes etapas:
1ª Etapa - Inscrição (eliminatória e classificatória); e
2ª Etapa - Matrícula (eliminatória).

5.2 - Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que deixar de comparecer, no dia e hora
determinados no Anexo I destas Normas, ainda que por motivo de força maior ou caso fortuito, ou
descumprir quaisquer outras Normas deste Processo Seletivo; e 

5.3 - Todas  as despesas inerentes à participação no Processo Seletivo correrão por conta do
candidato.

6 - DA INSCRIÇÃO - 1ª ETAPA

6.1 - A inscrição é obrigatória para todos os candidatos e deverá ser feita preferencialmente
pelo próprio. A indicação de um candidato por empresa de navegação, não substitui e não isenta a
inscrição do mesmo;

6.2 - Caso o candidato esteja impossibilitado de comparecer à CPES para realizar sua inscrição, o
mesmo poderá ser representado por terceiros, mediante apresentação de Procuração Particular
com firmas reconhecidas em cartório;

6.3 - As empresas de navegação interessadas deverão apresentar sua carta com a relação dos
candidatos  indicados.  Deverão  também  comprovar  vínculo  empregatício  do  candidato  com  a
empresa que o indicar, por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou, caso não
haja  o  referido  vínculo,  a  empresa  deverá  se  comprometer,  por  meio  de  uma declaração,  a
contratar o candidato indicado, após o curso. Nas cartas deverão constar os seguintes itens: dados
do  candidato  (nome,  CPF,  categoria  e  nº  da  CIR),  dados  da  inscrição  da  empresa  (Nome  da
empresa,  CNPJ,  endereço,  etc.),  informação se a  empresa está em dia com a contribuição do



Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional  Marítimo (FDEPM),  e  por  último,  um texto
recomendando  o  candidato  e  mencionando  as  razões  dessa  indicação.  Essa  carta  deverá  ser
assinada, no mínimo, pelo gerente de recursos humanos da empresa e a assinatura deverá ter
reconhecimento em cartório;

6.4 - A inscrição no processo seletivo implicará ao candidato na aceitação irrestrita das Normas do
Processo Seletivo estabelecidas,  das  quais  não poderá  ser  alegado  desconhecimento,  não lhe
cabendo direito a recurso para obter qualquer compensação por sua eliminação, pela anulação de
sua inscrição ou pelo seu não aproveitamento por falta de vagas;

6.5 -  Por  ocasião  da  inscrição,  todos  os  candidatos,  avulsos  e  indicados  por  empresas  de
navegação, deverão entregar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição preenchida (Anexo III);
b) Original e cópia de documento oficial de identificação válido com foto;
c) CPF (somente se não constar no documento de identificação apresentado);
d)  Mapa  Cômputo  de  Tempo  de  Embarque/Desembarque  (Anexo  IV),  caso  tenha  tempo  de
embarque; e
e) Original e cópia da CIR contendo os respectivos embarques e desembarques;
f) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 8,00 (oito reais); e
g) Cumprir todas as instruções estabelecidas nestas Normas. 

Observação 1: O Anexo IV deverá ser preenchido por empresa de navegação ou comandante da
embarcação,  declarando,  sob  as  penas  da  Lei,  que  o  marítimo  cumpriu  os  embarques  no
documento descrito e a assinatura deverá ter reconhecimento em cartório

Observação 2: Só será considerado o tempo de embarque para os candidatos que apresentarem o
Mapa Cômputo de Tempo de Embarque/Desembarque (Anexo IV) no período da inscrição;

Observação 3:  O Anexo IV será confrontado com os registros de embarques e desembarques
contidos na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR). Em caso de disparidade entre a CIR e o Mapa
Cômputo de Tempo de Embarque/Desembarque, valerá o embarque constante no último, até o 1º
dia da inscrição; e

Observação 4: Havendo dúvida quanto à autenticidade dos referidos registros, poderá ser exigido
do candidato que os documentos citados venham a ser apresentados com firma reconhecida, em
consonância com o preconizado no art. 9º do Decreto nº 9.094/2017. 

6.5.1 - Para a emissão e impressão da GRU, o candidato deverá acessar o link:

https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria e  clicar  em  “Serviços  Administrativos,
Educacionais e Vistorias”

 Após ter lido e concordado com a condição descrita, clicar em: “Eu li e concordo com a condi -
ção acima”;

 No campo “Organização Militar (Local)”, selecionar a Capitania dos Portos do Espírito Santo;
 No campo “Categoria”, selecionar a opção: “Aquaviário”; 
 No campo “Tipos de Serviço”, selecionar a opção: “Serviços Educacionais”;
 No campo “Serviço – Item de Serviço”, selecionar a opção “inscrição em cursos do EPM (R$
8,00);
 Completar os demais campos, com os dados pessoais do candidato; 
 Ao terminar, clicar no botão “Gerar boleto”, para gerar e imprimir a Guia; e

http://www3.dpc.mar.mil.br/scam/emitgruscam/mensagem.asp?v_destino=servicos
http://www3.dpc.mar.mil.br/scam/emitgruscam/mensagem.asp?v_destino=servicos
https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria


 Após a emissão e impressão da Guia, providenciar o pagamento.

6.5.2 -  A CPES não se responsabilizará pela emissão e impressão da GRU, bem como pela não
confirmação do pagamento da taxa de inscrição, por motivos de ordem técnica dos computadores,
de falhas  ou  congestionamento das  linhas  de comunicação,  ou por  outros  motivos de ordem
técnica  que  impossibilitem  a  transferência  de  dados,  sendo  da  exclusiva  responsabilidade  do
candidato se certificar do pagamento da taxa por meio da informação apresentada pelo sistema.

6.6 - O período para indicação de candidatos por empresas de navegação será de  03 a 25 de
outubro de 2022. As cartas de indicação deverão ser apresentadas, nos dias úteis, das 08h15 às
11h00, horário oficial de Brasília-DF. A Carta de Indicação deverá ser protocolada diretamente no
guichê exclusivo para inscrições no prédio do Ensino Profissional Marítimo (EPM), situado à Rua
Belmiro Rodrigues nº 145, Enseada do Suá, Vitória-ES; 

6.7 - O período de inscrição de todos os candidatos será de 03 a 25 de outubro de 2022 , das
08h15  às  11h00,  diretamente  no  EPM  desta  Capitania,  quando  deverão  ser  entregues  os
documentos constantes no item 6.5.  A CPES NÃO FORNECERÁ FICHA DE INSCRIÇÃO IMPRESSA,
Anexo III destas normas; e

6.8 -  No  ato  da  sua  inscrição  o  candidato  deverá  optar  por  uma  das  turmas  e  receberá  o
comprovante de inscrição no ato da mesma, sendo de sua exclusiva responsabilidade a guarda
desse documento, o qual será exigido por ocasião das diversas etapas e eventos deste Processo
Seletivo.

7 - DA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

7.1 - O  candidato  deverá  apresentar,  em todas  as  etapas  e  eventos  do Processo  Seletivo,  o
comprovante  de  inscrição  e  um  documento  oficial  de  identificação  original,  válido  e  com
fotografia, sob pena de eliminação do processo seletivo, caso não apresente;

7.2 - São válidos os documentos originais de identidade com assinatura e fotografia, emitidos por
qualquer órgão oficial de identificação do território nacional, dentro do prazo de validade;

7.3 - Não serão aceitos como documento de identificação: cópia de documento de identificação,
ainda que  autenticada,  protocolos,  certidão de  nascimento,  CPF,  título  de  eleitor,  carteira  de
habilitação  sem  foto,  carteira  de  estudante,  carteira  funcional  sem valor  de  identidade,  nem
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados; e

7.4 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,  no dia da realização de qualquer
etapa ou evento do Processo Seletivo, documento de identificação válido, por motivo de perda,
roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta dias).

8 - DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL

8.1 - Para a classificação inicial, serão obedecidos os seguintes critérios:

a) Para os candidatos indicados por empresas de navegação: 
- 1º lugar: Maior tempo de embarque; e
- 2º lugar: Maior idade.



Observação nº 01: Todos os candidatos indicados por empresas serão hierarquizados por tempo
de embarque, em listagem única, ou seja, as vagas serão preenchidas, para cada turma, de acordo
com este critério, independente da empresa.

Observação nº 02:  No caso não serem preenchidas todas  as vagas  destinadas às empresas as
mesmas poderão ser preenchidas com candidatos avulsos de acordo com os critérios de inscrição
estabelecidos nestas Normas.  

Observação nº 03: No caso de candidatos indicados por empresas ultrapassarem a quantidade
destinada  neste  edital  (06  vagas),  os  excedentes  passarão  automaticamente  a  condição  de
candidato avulso obedecendo os critérios estabelecidos no subitem b) deste item;

b) Para os candidatos avulsos:
- 1º lugar: Maior tempo de embarque; e
- 2º lugar: Maior idade.

8.2 - A divulgação da relação de classificados para a 2ª etapa será efetuada pela CPES em sua
página da internet,  www.cpes.mar.mil.br, na data prevista no calendário de eventos do Anexo I.
Serão relacionados,  em ordem de prioridade,  os primeiros 40 classificados de cada turma (30
titulares e 10 reservas). A classificação, será estabelecida conforme item 8.1 destas normas.

9 - DA MATRÍCULA - 2ª ETAPA

9.1 - A matrícula será preferencialmente presencial, ou conforme item 6.2 destas normas. O não
cumprimento da efetivação da matrícula, nas datas constantes no calendário de eventos do Anexo
I, terá caráter eliminatório. Deverão comparecer à matrícula todos os candidatos classificados para
a 2ª fase, incluindo os reservas, conforme o item 8.2 destas normas; 

9.2 - Por ocasião da Matrícula, todos os candidatos classificados (item 8.2 - titulares e reservas)
deverão apresentar no dia destinado a matrícula (vide Anexo I) os seguintes documentos:

9.2.1 - Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de noventa (90) dias
corridos,  em nome do interessado (cópia  autenticada  ou  cópia  simples  com apresentação do
original  para  ser  autenticada  na  CPES)  ou  declaração  de  residência  assinada  pelo  candidato,
conforme constante do Anexo II destas normas;

9.2.2 - Uma fotografia recente, tamanho 3x4 de frente; e
9.2.3 - Certidão de quitação eleitoral expedida em: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral     

9.3 - Durante a matrícula, o candidato selecionado que for eliminado do processo seletivo por
não  apresentação,  desistência  ou  qualquer  outro  motivo  será  substituído  pelo  candidato
subsequente, convocado conforme a ordem de classificação. 

10 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

A validade do Processo Seletivo encerra-se na data de matrícula de cada turma.

11 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.cpes.mar.mil.br/


11.1 - É da inteira responsabilidade do candidato acompanhar continuamente a publicação de
atos,  editais,  notícias  e  comunicações  referentes  ao  presente  Processo  Seletivo,  assim  como
manter-se  informado  dos  locais,  datas  e  horários  de  realização  das  etapas  e  eventos
estabelecidos, devendo, para tanto, consultar frequentemente a página da Capitania dos Portos
do  Espírito  Santo  na  Internet:  www.cpes.mar.mil.br,  acessando  link em  destaque  “Ensino
Profissional Marítimo”;

11.2 - O candidato deverá comparecer a todas as etapas e eventos do Processo Seletivo com a
antecedência necessária, observando os horários estabelecidos, sempre portando o comprovante
de inscrição e documento oficial de identificação válido com foto, sob pena de ser eliminado; 

11.3 - O candidato não poderá adentrar a Capitania dos Portos trajando bermuda, chinelo, boné,
camiseta  sem mangas,  ou vestuário com conteúdo político partidário durante  a realização do
curso;

11.4 - A irregularidade de documentos, verificadas a qualquer tempo, importará insubsistência de
inscrição, nulidade da eventual seleção ou certificação, com perda dos direitos decorrentes, sem
prejuízo das sanções legais aplicáveis;

11.5 - Caso venham ser prestadas informações falsas, o autor do fato estará sujeito as sanções
penais cabíveis;

11.6 - A  CPES  informa que  a  MB não  possui  nenhum vínculo  com qualquer  curso  ou  escola
preparatória,  nem  mesmo  elabora  ou  se  responsabiliza  pelo  conteúdo  de  eventual  material
didático porventura elaborado pelos mesmos;

11.7 - A CPES não se responsabilizará por informações relacionadas  ao Processo Seletivo que,
porventura sejam veiculadas por outros meios de comunicação que não seja a página oficial da
CPES na Internet (www.cpes.mar.mil.br);

11.8 - Sob nenhuma hipótese serão transmitidas informações sobre classificação por telefone; e

11.9 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Capitão dos Portos do Espírito Santo.

12- DISCIPLINAS E CARGAS HORÁRIAS:

I - CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE NAVIO …………………………………………………12 horas-aulas

13 – CERTIFICAÇÃO

Sendo  aprovado  no  curso,  o  Aquaviário  receberá  do  OE  onde  realizou  o  curso:
a)  um Certificado de Proficiência (DPC-1034),  atestando estar  devidamente qualificado com as
competências definidas na Convenção STCW/78, como emendada; e
b) os assentamentos pertinentes na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR).

http://www.cpes.mar.mil.br/
http://www.cpes.mar.mil.br/


PARTE 3 - ANEXOS

ANEXO I – Calendário de Eventos;
ANEXO II – Declaração de Residência;
ANEXO III – Ficha de Inscrição; e
ANEXO IV – Registro de Datas de Embarque/Desembarque (Mapa Cômputo).

Vitória, ES, em 27 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO GOMES
Capitão Tenente (RM1-AA)

Chefe do Departamento de Ensino Profissional Marítimo

ASSINADO DIGITALMENTE



ANEXO I
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO
NORMAS DO PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO AO  CURSO ESPECIAL BÁSICO DE
CONSCIENTIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NAVIOS NA MODALIDADE on-line (EBCP-02/22) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL

Divulgação  das  Normas  do  Processo
Seletivo para o curso EBGL-02/22

  30 de setembro de 2022
A partir das

17h
Página da CPES

na internet

Inscrição  de  candidatos  indicados  por
empresa e avulsos e entrega das cartas
de indicação das Empresas

 De 03 a 28 de outubro de
2022 

08h15 às 11h CPES

Divulgação de classificados  03 de novembro de 2022
A partir das

17h
Página da CPES

na internet

Matrícula – EBCP-02/22 10 de novembro de 2022 08h15 às 11h CPES

Início do curso EBCP-02/22 17 de novembro de 2022 08h CPES

Fim do curso EBCP-02/22 18 de novembro de 2022 12h00 CPES



ANEXO II
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Sr. Capitão dos Portos do Espírito Santo

Eu, _____________________________________________________________________________

CPF ___________________ nacionalidade ____________________ naturalidade ______________

Telefone(DDD e n°) __________________________ e-mail________________________________

Na falta de documentos para a comprovação de residência, 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 residente e

domiciliado no endereço ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na

sanção penal prevista no Art.299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

“Art.299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou

nele inserir ou fazer inserir Declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de

prejudicar  direito,  criar  obrigação  ou  alterar  a  verdade  sobre  o  fato  juridicamente  relevante.

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a

3 (três) anos, se o documento é particular”.

___________________________________,             /           / 2022.

_____________________________________

                                                                                                 Assinatura do Requerente  

Documentos necessários:
- Original e cópia do documento de identidade do requerente.



ANEXO III
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO
NORMAS DO PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO AO CURSO ESPECIAL BÁSICO DE

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE NAVIOS (EBPC-02/22) 

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nº de Inscrição: 

Nome:___________________________________________________________________________

Filiação: (Pai):_____________________________________________________________________

            (Mãe):_____________________________________________________________________

Data de Nascimento: _____/_____/_____ Naturalidade: __________________________________

RG: ___________________Órgão emissor: _____________CPF: ____________________________

Endereço: ____________________________________________________ nº: ________________

Bairro: ______________________________________ Cidade: _____________________________

CEP: ______________________ Telefones:(____) _______________________________________

E-mail: __________________________________________________________________________

Vitória, ES, ____/____/2022.

__________________________________________
Assinatura do candidato 

FORMA DE INGRESSO (assinalar apenas uma opção): EMPRESA AVULSO 

TURMA  EBCP-02/22 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO
(EBPC-02/22) 

Nome: __________________________________________________

RG: _______________________ CPF: _________________________

Forma de ingresso:   Empresa       Avulso

Turma EBCP-02/22   

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO
Número de inscrição:

Data: _____/_____/2022.

Obs.:  Este comprovante deverá ser apresentado, juntamente com o documento de identificação, em
todas as etapas do Processo Seletivo.



ANEXO IV
REGISTRO DE DATAS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (MAPA CÔMPUTO)
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