
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAÉ

Exame de Habilitação para Capitão Amador I/2023

Estão abertas, no período de 06 de Fevereiro até 13 de Março de 2023, as inscrições para o
Primeiro  Exame  de  Habilitação  para  Capitão  Amador  (CPA  I/2023).  São  exigidos  no  ato  de
inscrição os seguintes documentos: cópias autenticadas (ou cópias simples com apresentação dos
originais) da Carteira de Mestre Amador, do documento oficial de identificação, do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), do atestado médico ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro da
validade, do comprovante de residência,  do requerimento solicitando a inscrição e a Guia de
Recolhimento da União (GRU) paga em qualquer agência bancária ou lotérica. O requerimento
solicitando  a  inscrição,  será  preenchido  pelo  requerente  na  entrega  dos  documentos,  na
Capitania dos Portos de Macaé (CPM).

A emissão da GRU poderá ser realizada no seguinte site: http://www.marinha.mil.br/dpc,
clique no ícone  SERVIÇOS DA DIRETORIA / GRU Emissão de Guia de Recolhimento /  Serviços
Administrativos,  Educacionais  e  Vistorias, clique em  EU LI  E  CONCORDO COM A CONDIÇÃO
ACIMA,  em Organização Militar  selecione  CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAÉ,  em categoria
selecione AMADOR e no menu SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS selecionar o serviço "Inscrição para
exame de habilitação de Amador e emissão da Carteira de Habilitação de Amador" – CHA)  e
preencher os campos obrigatórios. 

Para obter maiores detalhes sobre a documentação exigida e outras informações consultar
a NORMAM-03/DPC REV. 2 - Cap.5 – artigo 5.4 e Anexo 5-A, disponível no site da Diretoria de
Portos e Costas (https://www.marinha.mil.br/dpc/normas  )  .

As inscrições serão realizadas presencialmente na 
Capitania dos Portos de Macaé, de segunda até quinta-feira, 
no horário das 09:00hs às 15:00hs e sexta-feira no horário de 
09:00hs às 12:00hs. Para o atendimento presencial, deverá 
ser realizado, previamente, o agendamento eletrônico no site 
da CPM (http://www.marinha.mil.br/cpm).

A prova será aplicada no dia 23 de Abril de 2023, às 
14:00hs (horário de Brasília) na Capitania  dos  Portos  de  
Macaé. O Gabarito preliminar será divulgado no site da DPC 
até o dia 27 de Abril de 2023. A lista final dos aprovados está 
prevista para ser divulgada no dia 20 de Junho de 2023 no 
site da DPC.
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