ALTERAÇÃO Nº 1 do EDITAL 02/2021

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
EDITAL 02/2021
CURSO ESPECIAL BÁSICO DE NAVIOS-TANQUE PARA GÁS LIQUEFEITO (EBGL – Turma 1/2021)
1 - PROPÓSITO
Este curso se destina à instrução básica de oficiais e subalternos da Marinha Mercante, designados
para assumirem atribuições e responsabilidades específicas relacionadas com a carga ou com os
equipamentos de carga em navios-tanque para gás liquefeito, com arqueação bruta igual ou superior a
500, empregados na navegação em mar aberto.
Qualquer parte do curso poderá ser ministrada a bordo ou em terra e deverá ser complementada por
aulas práticas a bordo ou em adequadas instalações de terra. Este curso tem ainda, como objetivo,
qualificar oficiais e subalternos com os padrões de competência e habilidades básicas exigidas conforme
a Regra V/1-2 da Convenção Internacional sobre Padrões de Instrução, Certificação e Serviço de Quarto
para Marítimos (STCW-78) e o respectivo Código, Seção A V/1-2.1, parágrafo 1, Tabela A V/1.2.1, e para o
exercício das capacidades previstas na NORMAM-13.
2 - LOCAL DE REALIZAÇÃO E CRONOGRAMA
a) O curso será realizado nas dependências da Capitania dos Portos do Paraná (CPPR), devendo ser
observado o seguinte cronograma:
RESUMO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS
EVENTO

PERÍODO/DATA

LOCAL

HORÁRIO

22/06/2021 a
15/07/2021

GAP da CPPR

08h30 às
11h30

22/07/2021

GAP da CPPR e Internet

14h00

PERÍODO DO CURSO

08/11/2021 a
19/11/2021

EAD
(Semipresencial)

18h00 às
22h00

PROVA PRESENCIAL

19/11/2021

Sala de Aula da Capitania
dos Portos

18h00

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
RESULTADO FINAL
(RELAÇÃO DOS MATRICULADOS)

b) O curso poderá ser cancelado caso não atinja 100% de candidatos inscritos em relação ao número
de quinze vagas.
3 - CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
Poderão candidatar-se: Aquaviários do 1º e 2º Grupos, com habilitação a partir do nível 3.
3.1 - MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
O curso será oferecido na modalidade semipresencial, com previsão de aulas por videoconferência no
período de 08 a 19 de setembro de 2021, e aula presencial para realização de Prova no dia 19 de
setembro 2021 às 18h00, na Sala de Aula da Capitania dos Portos.
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A Capitania dos Portos do Paraná não disponibilizará internet, computadores ou dispositivos similares
para que os alunos realizem as atividades do curso, sendo de inteira responsabilidade do aluno o acesso
a tais recursos.
O candidato para participação no processo seletivo e no curso é obrigatório :
a) possuir conhecimentos básicos em informática, internet e aplicativos de videoconferência;
b) dispor de computador com microfone e câmera própria ou conectados em funcionamento;
c) ter acesso a internet banda larga;
d) ter dispositivo com o aplicativo zoom instalado;
e) ter telefone celular e e-mail ativos para validação de dados, acesso às informações do processo
seletivo, material do curso e para o contato do coordenador ; e
f) ter disponibilidade para estar presente nas aulas. Que serão ministradas ao vivo, à distância, por
meio do aplicativo citado na alínea d.
OBSERVAÇÃO:
Os níveis de equivalência referem-se à hierarquia existente em cada Grupo conforme estabelecido nas
Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-13/DPC).
4 - EXAME DE SELEÇÃO
Não haverá.
5 - MATRÍCULA
As quinze vagas previstas para o curso serão preenchidas obedecendo a seguinte prioridade:
a) 20% por indicação das empresas de navegação, que deverão apresentar os candidatos em ordem
de prioridade; e
b) 80% pelos candidatos com mais Tempo de Embarque, até o 1º dia de inscrição.
OBS: nenhum candidato poderá concorrer às vagas sem apresentar no ato da inscrição a documentação
relacionada acima.
OBSERVAÇÕES:
1) A carta da empresa com os candidatos indicados, deverá ser remetida pela própria empresa,
diretamente a Capitania dos Portos do Paraná/EPM. Nela deverão constar os seguintes itens: dados do
candidato, tempo de experiência marítima (caso o candidato possua), dados da empresa (ex: 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 deverá ainda especificar para fim de inscrição o curso EBGL 01/2021; e
2) Em caso de empate no Tempo de Embarque, terá prioridade o candidato com mais idade.
6 - OBRIGAÇÕES DOS ALUNOS
Durante o período do curso:
a) a frequência às aulas, às demais atividades programadas durante o Período Escolar são obrigatórios,
não podendo ser interrompidos caso contrário, o aluno será reprovado automaticamente.
b) o curso possui 50(cinquenta) horas-aula, distribuídas entre atividades presenciais e à distância, com
verificação constante da presença dos alunos nas videoconferências através de disponibilização das
imagens pelo aplicativo zoom.
c) Os alunos que não acessarem as aulas nas datas e horários estabelecidos, bem como os que não
realizarem as atividades propostas, ou não disponibilizarem sua imagem durante a aula pelo aplicativo,
serão excluídos do curso.
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7 - DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA NO ATO DA INSCRIÇÃO
a) Ficha de inscrição preenchida no GAP/CPPR;
b) Cópia da folha de dados biográficos da CIR;
c) Histórico escolar contendo a disciplina Prevenção e Combate a Incêndio (PCI-001), Regra A-VI/1-2
e/ou o certificado do Curso de Combate a Incêndio (ECIN);
d) Cópia da carta de indicação da empresa, se for o caso e/ou mapa de contagem de tempo de
embarque com firma reconhecida do RH da empresa; e
e) Guia de recolhimento da União (GRU) com o respectivo comprovante de pagamento. (retirada do
site da DPC ou da Capitania).
8 - FACILIDADES OFERECIDAS AOS ALUNOS
a) Material de ensino, por empréstimo; e
9 - DISCIPLINAS, CARGAS HORÁRIAS E FREQUÊNCIA AS AULAS
BGL- 01 Básico de Navios-tanques para Gás Liquefeito ...........................................................40H
10 - CERTIFICAÇÃO
Sendo aprovado no curso, o aluno receberá o Certificado de Proficiência (DPC-1034), expedido
conforme definido na Convenção e Código STCW-78, como emendada, atestando haver atendido a Regra
V/1-2.
11 - Guia de recolhimento da União - GRU, pode ser retirada no site da Diretoria de Portos e Costas
(DPC) ou no site da própria Capitania dos Portos do Paraná, devendo ser paga em Banco.
Paranaguá, PR, em 15 de junho de 2021
DEPARTAMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
DIVISÃO DE ENSINO
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
FICHA DE INSCRIÇÃO Nº
/2021
CURSO ESPECIAL BÁSICO DE NAVIOS-TANQUE PARA GÁS LIQUEFEITO (EBGL – 1/2021)
Inscrição: 15/06/2021 a 06/07/2021
Período do curso: 19/07/2021 a 30/07/2021 (das 18h00m às 22h00m)
Nome:
Nome do Pai:
Nome da Mãe:
Data de Nascimento:
Naturalidade (CIDADE e ESTADO):
N° de RG:
CPF:
Endereço Bairro:

Órgão Emissor:

Cidade:

CEP:
UF (ESTADO):
Telefone:
E-mail:
Tempo de embarque: APRESENTAR O TEMPO TOTAL DO ANEXO 1-H PREEENCHIDO
ALTURA:
NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO AQUAVIARIO:

COR DOS OLHOS:

Obs: Este curso não é para o pessoal MAC.
Data e Assinatura do Militar/SC Civil que realizou a Inscrição:
Anexar – documentos constantes do item 7 do Edital 02/2021.................................................................
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO Nº
/2021
Curso Especial Básico de Navios-tanque para Gás Liquefeito(EBGL 01/2021)
Inscrição: 15/06/2021 a 06/07/2021
Período do curso: 19/07/2021 a 30/07/2021 (18h00m às 22h00m)

Nome:
CPF
ASSINATURA DO MILITAR /SC CIVIL QUE REALIZOU A INSCRIÇÃO

Divulgação dos matriculados dia 13/07/2021 na Internet e no GAP da Capitania
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