
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO AO CURSO ESPECIAL BÁSICO DE NAVIO-
TANQUE PETROLEIRO E PARA PRODUTOS QUÍMICOS (EBPQ-T1/2022)

A  Capitania  dos  Portos  do  Espírito  Santo  (CPES),  na  qualidade  de  representante  da
Autoridade Marítima, torna público que estarão abertas do dia 28 julho à 29 de agosto de 2022, as
inscrições para o Processo Seletivo para o Curso Especial Básico de Navio - Tanque Petroleiro e para
Produtos Químicos – EBPQ-T1/2022, 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).

PARTE 1 - ÍNDICE

1 - Dos propósitos;
2 - Do Curso Especial Básico de Navios - Tanque Petroleiro e para Produtos Químicos (EBPQ);
3 - Dos requisitos para participar do Processo Seletivo;
4 - Das vagas;
5 - Das etapas do Processo Seletivo;
6 - Da inscrição - 1ª ETAPA;
7 - Da identificação do candidato;
8 - Da classificação inicial;
9 - Da matrícula - 2ª ETAPA;
10 - Da validade do Processo Seletivo; e
11 - Das disposições complementares.

PARTE 2 - NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO

1 - DOS PROPÓSITOS

1.1- O Curso Especial Básico de Navios-Tanque Petroleiro e para Produtos Químicos (EBPQ), tem
como  propósito  qualificar  Oficiais  e  Subalternos  designados  para  assumirem  atribuições  e
responsabilidades  específicas  relacionadas  com a  carga  ou  com os  equipamentos  de  carga  em
navios-tanque petroleiro e para produtos químicos, com arqueação bruta igual ou superior a 500,
empregados  na  navegação  em  mar  aberto,  com  os  padrões  de  competência  e  habilidades
básicas  exigidas  conforme  a  Regra  V/1-1  da  Convenção  Internacional  sobre  Padrões  de
Instrução,  Certificação  e  Serviço  de  Quarto  para  Marítimos  (STCW/78,  como  emendada)  e  o
respectivo  Código,  Seção  A  V/1-1.1,  parágrafo  1,  Tabela  A  V/1.1.1,  e  para  o  exercício  das
capacidades  previstas  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Aquaviários
(NORMAM-13/DPC).
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1.2 - 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. 

2 - DO CURSO ESPECIAL BÁSICO DE NAVIOS-TANQUE PETROLEIRO E PARA PRODUTOS QUÍMICOS
(EBPQ)

2.1- O curso será ministrado pela Capitania dos Portos do Espírito Santo, na modalidade online  pelo
aplicativo  WEBEX com previsão  de  parte  prática  e  aplicação  de  avaliação  final  presenciais  nas
dependências do Departamento de Ensino Profissional Marítimo da CPES;

2.2- O  curso  EBPQ terá duração 50 horas-aula, sendo o curso previsto para o período de  26 de
setembro a 04 de outubro de 2022, no horário de 8h15 às 16h00;

2.3- O curso será gratuito, sendo oferecida a seguinte facilidade aos alunos:
Material de ensino, fornecido eletronicamente por e-mail, ficando a critério e sob
responsabilidade do aluno a respectiva impressão; e

2.4- Detalhes sobre os cursos podem ser encontrados no seguinte link: 
http://www.dpc.mb/dpc/sites/default/files/superintendencias/EPM/Aquaviarios/
PREPOM2022_15_07_2022%2015%2031%2025.pdf

2.5- Sendo aprovado no curso, o Aquaviário receberá da CPES:

a)  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).

3 - DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO

Ser aquaviário do 1º ou 2º grupo, com habilitação a partir do nível 3.

4 - DAS VAGAS

4.1 - Este Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 30 vagas
para a turma EBPQ-T1/2022.

4.2 - Somente será realizado o referido curso, se ocupados pelo menos 30% do número de vagas,
ou seja, no mínimo 09 alunos; e

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

a)  20%  (06  VAGAS)  por  candidatos  aquaviários  indicados  pelas  empresas  de  navegação  que
possuam Navios-Tanque; 
-  As  empresas,  após  a  apresentação  dos  documentos  obrigatórios,  indicarão  os  aquaviários  de
acordo com as regras estabelecidas no tópico inscrição, ou seja, ou possui vínculo empregatício
ou se compromete por meio de declaração por escrito a  empregar  o aquaviário  após o curso.
-  Todos  os  candidatos  indicados  pelas  empresas  serão  hierarquizados  pela  CPES  por
tempo de embarque. A CPES também elaborará uma lista única classificando os candidatos pelo
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tempo  de  embarque.  As  vagas  serão  preenchidas  de  acordo  com  esta  classificação,
independentemente da empresa.
b) 80% (24 VAGAS) por candidatos aquaviários avulsos com mais Tempo de Embarque na Carreira,
até o 1º dia de abertura da inscrição, comprovado na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR); e
c)  em  caso  de  empate  no  tempo  de  embarque,  tanto  os  indicados  por  empresas  quanto  os
avulsos, terá prioridade o candidato com mais idade

4.4 - A Capitania dos Portos do Espírito Santo não disponibilizará internet, computadores, tablets ou
dispositivos similares para que os alunos realizem as atividades online, 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 da sua imagem durante as aulas pelo
aplicativo WEBEX acarretarão em exclusão do curso; e

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  ocorrerão  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- Por ocasião da inscrição, todos os candidatos, avulsos e indicados por empresas de navegação,
deverão entregar os seguintes documentos:

1. Caderneta de Inscrição e Registro (CIR);
2. CPF (somente se não constar no documento de identificação apresentado);
3. Sendo Marítimo, Certificado Médico (Health Certificate) constante da Norma Reguladora Nº 30 -
Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  Aquaviário  da  Secretaria  de  Trabalho  do  Ministério  da
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Economia,  devidamente  preenchido  e  assinado  por  um  médico  do  trabalho,  baseado  nos
requisitos  estabelecidos  no  Quadro  III  daquela  norma  reguladora  para  os  aquaviários
desempregados;  no  caso  dos  aquaviários  empregados,  apresentar  Atestado  de  Saúde
Ocupacional  (ASO),  com  validade,  no  mínimo,  até  o  término  do  curso.
-  Sendo  Fluviário,  atestado  médico,  assinado  por  um  médico  do  trabalho,  de  acordo  com  os
requisitos  estabelecidos  no  Quadro  II  constante  da  Norma  Reguladora  Nº  30  -  Segurança  e
Saúde no Trabalho Aquaviário da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Em caso de
não haver médico do trabalho na jurisdição do candidato, este deverá buscar orientações junto
ao OE responsável pelo curso de seu interesse;
4. Certidão de quitação eleitoral;
5. Certificado que o candidato do sexo masculino está em dia com as obrigações militares (Lei do
Serviço Militar);
6.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  CP/DL/AG)  ou  declaração  de  residência  assinada  pelo
candidato,  conforme  constante  do  anexo  1-L  da  NORMAM-13/  DPC  (com  reconhecimento  por
autenticidade, caso o declarante não esteja presente);
7. Uma fotografia recente, tamanho 3x4 de frente;
8.  Carta  de indicação do candidato  (quando  for  o  caso),  na  qual  deverão constar  as  seguintes
informações:  dados  do  candidato,  dados  da  empresa  (Ex.:  CNPJ,  endereço,  entre  outros)  e
informação  se  a  empresa  está  em  dia  com  a  contribuição  do  Fundo  de  Desenvolvimento  do
Ensino Profissional Marítimo (FDEPM);
-  Nas  vagas  destinadas às empresas  deverá ser  comprovado vínculo empregatício do candidato
com a empresa que o indicar, por meio da 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  término  do  curso;
9. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (emitido na página da Diretoria de Portos e
Costas); 
10. Ficha de inscrição preenchida (Anexo II); e
11. Contagem do Tempo de Embarque
- Para inclusão de Tempo de Embarque nos registros de carreira dos aquaviários existentes nos
OE,  será  necessário  apresentar  os  lançamentos  de  embarque  contidos  na  Caderneta  de
Inscrição  e  Registro  (CIR),  portando  as  respectivas  cópias.  Deverá,  também,  apresentar  o
modelo  contido  no  Anexo  1-S  da  NORMAM-13/DPC  (1ª  Revisão)  (ANEXO  III  destas  normas),
devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa de navegação habilitado
para  assinar  o  documento,  com  firma  reconhecida  (por  semelhança)  em  cartório,  conforme  o
contido no item 0126 da NORMAM-13/DPC (1ª Revisão).

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;

Observação 1: O Anexo III deverá ser preenchido por empresa de navegação, declarando, sob as
penas da Lei, que o marítimo cumpriu os embarques no documento descrito.

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

Observação  3:  O  Anexo  III  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
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Atestado 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- O período de inscrição de todos os candidatos será de 28 de julho a 29 de agosto de 2022, das
08h15 às 11h, diretamente no EPM desta Capitania, quando deverão ser entregues os documentos
constantes no item 6.3. A CPES NÃO FORNECERÁ FICHA DE INSCRIÇÃO IMPRESSA, Anexo II destas
normas; e

6.6- O candidato receberá o comprovante de inscrição no ato da mesma, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a guarda desse documento, o qual será exigido por ocasião da matrícula.

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:

- 1º lugar: Maior tempo de embarque; e
- 2º lugar: Maior idade.

Observação:  No  caso  do não  preenchimento  de  todas  as  vagas  destinadas  aos  candidatos
avulsos, as mesmas poderão ser preenchidas com os candidatos indicados por empresas de
navegação de acordo com os critérios estabelecidos neste item.

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 (30 titulares e 10
reservas). A classificação, será estabelecida conforme item 8.1 destas normas.  
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9- DA MATRÍCULA - 2ª ETAPA

9.1 - A não 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; e

9.2 - 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. Caso necessário, os demais reservas
serão convocados por meio de e-mail ou telefone.

10 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

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

11 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

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 ou
camiseta sem mangas, ou ainda, qualquer vestimenta ou acessório que tenha estampado imagens ou
frases com cunho político partidário durante a realização de qualquer etapa do Processo Seletivo e 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 a serem 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.

6-10

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


PARTE 3 - ANEXOS
ANEXO I – Calendário de Eventos;
ANEXO II – Ficha de Inscrição; e
ANEXO III – Atestado de Embarque/Desembarque.

Vitória, ES, em 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO GOMES
Capitão -Tenente (RM1- AA)

Chefe do Ensino Profissional Marítimo

ASSINADO DIGITALMENTE
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ANEXO I
MARINHA DO BRASIL

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

TANQUE PETROLEIRO E PARA PRODUTOS QUÍMICOS (EBPQ-T1/2022)

CALENDÁRIO DE EVENTOS

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL

Divulgação  das  Normas  do  Processo
Seletivo para o Curso EBPQ-T1/2022.

27 de julho de 2022
A partir das

17 h
Página da CPES na

internet

Período de Inscrição 
28 de julho a 29 de

agosto de 2022
08h15 às

11h
CPES

Divulgação de classificados 
12 de setembro de

2022
A partir
das 17 h

Página da CPES na
internet

Matrícula 
22 de setembro de

2022
08h15 às

11h
CPES

Início do curso
26 de setembro de

2022
08h15 CPES

Fim do curso 
04 de outubro de

2022
16h00 CPES

Observação: Sob nenhuma hipótese serão transmitidas informações sobre classificação, empresas
ou candidatos por telefone. 
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ANEXO II
MARINHA DO BRASIL

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

TANQUE PETROLEIRO E PARA PRODUTOS QUÍMICOS (EBPQ-T1/2022)

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 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO

EBPQ-T1/2022

Nome: __________________________________________________

RG: _______________________ CPF: _________________________

Forma de ingresso:   Empresa       Avulso

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.
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ANEXO III
NOME DA EMPRESA

          ATESTADO DE EMBARQUE DE AQUAVIÁRIOS (Conforme anexo 1-S NORMAM-13/DPC)

Atesto  para  fins  de  registro  do  tempo  de  embarque  junto  à  Autoridade  Marítima  Brasileira,
representada  pelos  seus  Agentes  (Capitanias,  Delegacias  e  Agências)  que  o  Aquaviário
_______________________________________________________________  (Nome  Completo),
_________________________  (Categoria),  ______________________  (CPF)  e  número  inscrição  no
SISAQUA__________________, realizou os embarques descriminados abaixo (com base nas anotações da
CIR e do Rol da Embarcação), em funções compatíveis com o certificado possuído

NOME DA
EMBARCAÇÃO

LOCAL E DATA DE
EMBARQUE

LOCAL E DATA
DE

DESEMBARQUE

FUNÇÃO TIPO DE NAVEGAÇÃO

AB  POTÊNCIA

Somatório dos dias de Embarque

(Inserir quantas linhas forem necessárias)

Declaro ainda,  estar  ciente de que informações inverídicas no presente Atestado podem implicar em
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”. 

_________________________________________________
Nome Completo e Assinatura do Presidente da Empresa,

Proprietário, Armador ou seu Preposto*

* As  Empresas  de  Navegação  deverão  enviar  à  Diretoria  de  Portos  e  Costas,  um Ofício  assinado  pelo  Presidente  da  Empresa  (ou  cargo
equivalente)  informando  o  nome  e  cargo/função  de  quem  possui  a  atribuição  formal  dentro  da  Empresa  (proprietário,  armador,
presidente/diretor  ou  preposto)  em  assinar  o  presente,  mantendo  essas  informações  sempre  atualizadas  junto  à  DPC.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obs.:  O  cômputo  de  tempo de  embarque  é  necessário  para  matrícula  em curso,  ascensão  de  categoria  e  de revalidação  de
certificação (quando aplicável). Somente deverá ser contabilizado o tempo de embarque a bordo de embarcações em operação
(Não deverá ser contabilizados embarques em Navios “fora de operação”).
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