MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
INSCRIÇÃO PARA O CURSO ESPECIAL BÁSICO
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE NAVIO - EBCP

DE

Período de Inscrição: 12JUNHO2018 à 09JULHO2018
Início do Curso: 08 à 09AGOSTO2018
Vagas: 30
Condições para inscrição: ser, preferencialmente, aquaviário do 1º grupo
– Marítimos, exceto Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC) e Marinheiro
Auxiliar Auxiliar de Máquinas (MAM).
1) Para efetuar a Inscrição: o Candidato deverá comparecer à Capitania
dos Portos do Rio de Janeiro - CPRJ, de Segunda à Sexta-feira, no horário
normal do Grupo de Atendimento ao Público (GAP), trazendo a seguinte
Documentação:
a) RG e CPF (Original e Cópia);
b) Comprovante de Residência (Original e Cópia) Atualizada (até 90 dias);
c) Caderneta de Inscrição e Registro - (CIR) – Cópia das páginas dos
embarques e da Etiqueta de Dados Pessoais, para comprovação do
Tempo de Embarque;
d) Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição, GRU no valor de R$
8,00 - A GRU deve ser paga com pelo menos 4 dias de antecedência da
incrição do curso, visto que a mesma deve estar compesada antes do ato
da inscriçao ;
e) Ficha de Inscrição preenchida com foto 3X4 (atualizada e de frente)
f) Arquivo para cômputo de embarque de acordo com o embarques
apresentados no item C) acima
OBS:
As vagas serão preenchidas obedecendo a seguinte prioridade:
- 20% por indicação das empresas de navegação, que deverão apresentar
os candidatos em ordem de prioridade (06 vagas);
- 80% pelos candidatos com mais Tempo de Embarque na carreira até 1º
dia de inscrição (24 vagas).
2) A carta da empresa com os candidatos indicados deverá ser remetida
pela empresa, diretamente a CPRJ. Nela deverão constar os seguintes
itens: dados do candidato; tempo de experiência marítima (caso o

candidato possua); dados da empresa (ex: CNPJ, endereço, telefone, etc),
informação se a empresa está em dia com a contribuição do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM). Essa carta
deverá ser assinada, no mínimo, pelo Gerente de Recursos Humanos da
empresa.
3) em caso de empate no Tempo de Embarque, terá prioridade o
candidato com mais idade;
4) A relação dos candidatos que terão a matrícula efetivada dentro do
número de vagas estará disponibilizada no endereço eletrônico da
Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (www.marinha.mil.br/cprj) e será
afixada em quadro de avisos localizado no GAP(Grupo de Atendimento ao
Público) da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, a partir do dia 17 de
JULHO.
5) sendo efetivada a matrícula e havendo desistência, sem motivo
justificável, o Aquaviário ficará impedido de ser matriculado em outras
turmas deste curso, por um período de 6 (seis) meses;
6) Não temos inscrições on-line, nem por e-mail; e
7) A restituição dos documentos para os alunos não aprovados será
encaminhado para o Grupo de Atendimento ao Público – GAP desta
Capitania e a estarão a disposição até o dia: 10 de AGOSTO
Informações adicionais pelo Tel. 2104-5312 (Setor do EPM)

