
 CURSO ESPECIAL DE SEGURANÇA DE EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS
(ESEP) – turma 03/2022

Destina-se a qualificar Aquaviários para conduzir embarcações empregadas no transporte de 
passageiros, sejam elas escolares, de turismo ou de travessia, empregadas na navegação 
interior e de apoio portuário, a fim de contribuir para a segurança da navegação, a 
salvaguardada vida humana e a prevenção da poluição hídrica.

• Requisitos para inscrição:
Ser Aquaviário, dos seguintes Grupos e categorias, com pelo menos um ano de embarque:
I) 1º Grupo (Marítimos): Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC); Marinheiro Auxiliar de
Máquinas(MAM); Moço de Convés (MOC) e Moço de Máquinas (MOM);
II) 2º Grupo (Fluviários): Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés (MAF); Marinheiro Fluvial
Auxiliarde Máquinas (MMA); Marinheiro Fluvial de Convés (MFC), Marinheiro Fluvial de
Máquinas(MFM) e Contramestre Fluvial (CMF); e
III) 3º Grupo (Pescadores): Pescador Profissional (POP) nível 2; Pescador Profissional
Especializado (PEP) e Motorista de Pesca (MOP) nível 2.

• Período de Inscrições: 07/11/2022 a 21/11/2022

• Período do curso: 28/11/2022 a 02/12/2022. 

• Local de inscrição: o Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da CPRJ

• Documentos para inscrição: 

Cópia da Identidade, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência, certidão de quitação
eleitoral, cópia do título de eleitor, Atestado de Saudê Ocupacional (ASO), 1 foto 3X4, cópia
do certificado de reservista, cópia da folha de rosto da CIR e dos embarques, comprovante
dos embarques (no mínimo 1 ano), Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (emitido
na página da Diretoria de Portos e Costas, GRU de 08 reais); e Ficha de inscrição preenchida
(modelo disponibilizado na página da Diretoria de Portos e Costas).

• Critérios para Distribuição das Vagas
As vagas serão preenchidas obedecendo a seguinte prioridade:
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).
Observação:
Em caso de empate no Tempo de Embarque, terá prioridade o candidato com mais idade.

• Matrícula
Alguns dias antes da data marcada para a matrícula, será disponibilizada no site do OE uma
relação contendo todos os candidatos titulares e reservas por ordem de classificação
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