
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

EDITAL N° 03, DE 05 DE ABRIL DE 2022

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO
ESPECIAL DE SEGURANÇA DE EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS

(ESEP– MODALIDADE ONLINE), Turma 1/2022

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul (CPRS) torna público o presente edital para o
Processo  Seletivo  (PS)  de  Admissão  ao  Curso  Especial  de  Segurança  de  Embarcações  de
Passageiros  (ESEP  –  MODALIDADE  ONLINE)  –  Turma  1/2022,  cuja  as  inscrições  serão
realizadas de 12/04/2022 a 10/05/2022, conforme Calendário de Eventos (Anexo I).
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PARTE 1 – NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO (PS) 

01- PROPÓSITO     DO     CURSO ESEP:  

O  curso  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
salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica. O curso ESEP tem como propósito
qualificar Aquaviários do 1º, 2º e 3º Grupos, com nível de habilitação 2, 3 ou 4, para atuar como
patrão ou tripulante de embarcações nas capacidades previstas nos cursos de formação realizados
por esses Aquaviários, observando as limitações contidas na NORMAM-13/DPC, podendo atingir o
limite de até 100 AB e potência da máquina propulsora até 350 kW, empregadas no transporte de
passageiros  na  navegação  interior,  conforme  delimitada  nas  Normas  e  Procedimentos  das
Capitanias dos Portos (NPCP/NPCF) da respectiva jurisdição, e no apoio portuário.



O Curso ESEP – Turma 1/2022 será realizado na modalidade online.

2 – DO CURSO –   ESEP  – MODALIDADE ONLINE  ;  
2.1 QUANTO À ESTRUTURAÇÃO DO CURSO
O curso será ministrado em duas etapas:

a) Primeira etapa na modalidade de Ensino à Distância (EaD), com previsão de aulas por 
videoconferência no período de 09 de junho a 15 de junho de 2022, das 08:15h às 16h; e
b) Segunda etapa na modalidade presencial para realização da prova no dia 15 de junho de
2022. Deverá ser realizada somente por aqueles que tenham sido aprovados na primeira
etapa, através do Controle de Presença nas aulas. Para ser considerado aprovado na primeira
etapa, o aluno deverá obter 80% de frequência no total das aulas, para cada disciplina e
90% de frequência no total das aulas ministradas no curso.

3 – DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO
3.1 Ser Aquaviário, dos seguintes Grupos e categorias, com pelo menos um (01) ano de embarque:

a) 1º Grupo (Marítimos): Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC); Marinheiro Auxiliar de  
Máquinas (MAM); Moço de Convés (MOC) e Moço de Máquinas (MOM);
b) 2º Grupo (Fluviários): Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés (MAF); Marinheiro Fluvial 
Auxiliar de Máquinas (MMA); Marinheiro Fluvial de Convés (MFC), Marinheiro Fluvial de
Máquinas (MFM) e Contramestre Fluvial (CMF); e
c)  3º  Grupo  (Pescadores):  Pescador  Profissional  (POP)  nível  2;  Pescador  Profissional  
Especializado (PEP) e Motorista de Pesca (MOP) nível 2.

3.2 O candidato para participar do curso, deverá obrigatoriamente:
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 à internet banda larga;
d) ter acesso ao serviço de comunicação da plataforma Google Meet;
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;
f)  ter  disponibilidade  para  estar  presente  nas  aulas,  que  serão  ministradas  ao  vivo,  à  
distância, por meio do aplicativo supracitado; e

3.3 Os requisitos para inscrição e matrícula no curso obedecerão às diretrizes estabelecidas pela
Diretoria  de  Portos  e  Costas  (DPC),  divulgadas  no  Programa  do  Ensino  Profissional
Marítimo para  Aquaviários (PREPOM-Aquaviários).

4 – DAS VAGAS
4.1 AS VAGAS SERÃO PREENCHIDAS OBEDECENDO OS SEGUINTES CRITÉRIOS:
Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas, preenchidas de acordo com o estabelecido abaixo:

a) 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);
b) Em caso de empate no tempo de embarque, terá prioridade o candidato com maior idade;e
c) Será disponibilizada no site da CPRS uma relação contendo todos os candidatos titulares 
e reservas por ordem de classificação.

5 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO (PS)
5.1 O PS é constituído das seguintes etapas:
1ª Etapa - Inscrição no PS, conforme item 6 deste edital; e
2ª Etapa - Matrícula no Curso (eliminatória), conforme item 9 deste edital. 



6 – DAS INSCRIÇÕES
6.1 O candidato ou procurador legalmente constituído deverá apresentar:

No  Grupo  de  Atendimento  ao  Público  (GAP)  ou  por  Correio,  ou  ainda,  envio  da
documentação por meio de uma Capitania, Delegacia ou Agência mais próxima. Os documentos
devem ser enviados em envelope único para o seguinte endereço:  CAPITANIA DOS PORTOS DO
RIO GRANDE DO SUL – GAP (Grupo de Atendimento ao Público) - Rua Almirante Cerqueira e
Souza n° 198, Vila Militar / Rio Grande – RS CEP: 96.201-260;

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida (ANEXO II);
b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 8,00;
c) Caderneta de Inscrição e Registro – CIR (original e cópia);
d) CPF (original e cópia);
e) Identidade (original e cópia);
f) Uma (01) fotografia recente, tamanho 3x4 de frente;
g) Certidão de quitação eleitoral;
h) Certificado que o candidato do sexo masculino está em dia com as obrigações militares (Lei do
Serviço Militar);
i) Comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo),  em nome do candidato, caso não o  

possua, acompanha declaração do titular da conta com firma reconhecida em cartório; e
j) Comprovação de Tempo de Embarque, expedido pela empresa,  proprietário, armador ou seu  

preposto com firma reconhecida em cartório,  com base nas anotações da CIR e rol da  
embarcação.  No documento deverá constar  o nome do aquaviário,  seu nº de inscrição,  
nome da empresa, nome da embarcação, função exercida a bordo, datas de embarque e  
desembarque, somatório dos dias de embarque, com firma reconhecida em cartório.

7 - DA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

7.1 O candidato deverá apresentar em todas as etapas e eventos do PS, o comprovante de inscrição e
um documento oficial  de identificação original,  válido e com fotografia,  doravante denominado
documento de identificação.  O  comprovante de inscrição permitirá agilizar suas ações, porém é
obrigatória a apresentação do documento  de identificação, sob pena de eliminação;

7.2  São  válidos  os  documentos  originais  de  identidade  com  assinatura  e  fotografia  recentes,
emitidos  por  qualquer  órgão oficial  de  identificação do território  nacional,  dentro  do  prazo de
validade, tais como: carteiras/cartões de identidade expedidos pela Marinha, Exército e Aeronáutica,
pelas Secretarias de Segurança Públicas, institutos de identificação, Polícias e Corpo de Bombeiros
Militares:  carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  do  exercício   profissional  (Ordem,
Conselhos etc),  carteira de trabalho, certificado de reservista,  carteiras funcionais do Ministério
Público,  carteiras  funcionais  expedidas  por  órgão  público  que,  por  lei  federal,  valham  como
identidade, carteira nacional de habilitação com foto e passaporte;

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 PS, documento de identificação válido, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser
apresentado documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, compreendendo coleta
de assinaturas e de impressões digitais e/ou  fotografia. Essa identificação especial  terá validade
apenas para efeitos do Processo Seletivo.



8 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO

8.1  A classificação  final e convocação  será divulgada na data prevista no calendário de eventos
(Anexo I deste edital), na internet, em  www.cprs.mar.mil.br e/ou quadro de avisos da CPRS. Na
mesma oportunidade será divulgada também a relação, por ordem decrescente de classificação, dos
candidatos classificados que se mantiveram na condição de reserva; e

8.2  O candidato convocado que não se apresentar  na CPRS no dia e horário estabelecidos para a
matrícula será eliminado do PS.

a) 9 – MATRÍCULA  
b)
c) 9.1  O  candidato  titular  ou  seu  procurador  legalmente  constituído  deverá  se  apresentar

presencialmente na CPRS, no período, dia e horário estabelecidos no calendário de eventos (Anexo
I), portando documento oficial de identificação válido e com fotografia – (original e cópia);

d) 9.2  No ato da matrícula, é obrigatória a entrega:
a) Sendo Marítimo, de Certificado Médico (Health Certificate) constante da Norma
Reguladora Nº 30 - Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  Aquaviário  da  Secretaria  de
Trabalho  do Ministério da 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;
b) Sendo Fluviário,  de 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; e

e) 9.3  Caso não compareça no período da matrícula, ainda que por motivo de força maior ou caso
fortuito, será considerado como “desistente”. Esta condição o eliminará do PS.

10 -  INFORMAÇÕES  COMPLEMENTARES
10.1 A  CPRS informa que a Marinha do Brasil  não possui nenhum vínculo com qualquer curso ou
escola preparatória, assim como com relação  ao material didático  comercializado pelos mesmos;
10.2 A  CPRS não se responsabilizará por informações relacionadas  ao PS  que, por ventura, sejam
veiculadas por outros meios de comunicação que não o site oficial e quadro de avisos da CPRS;
10.3  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Capitão  dos  Portos  do  Rio  Grande  do  Sul;  e
10.4 O curso não poderá ser realizado caso não sejam preenchidas, pelo menos, trinta por
cento das vagas oferecidas.

  
11 - ORIENTAÇÕES GERAIS AO CANDIDATO
11.1 Correrão  por conta do candidato todas as despesas inerentes a participação no PS;
11.2  Não será permitido o uso de chinelos, “short”, bermuda, camiseta sem manga ou boné por
ocasião do comparecimento  para realizações  das diversas etapas e eventos do PS;
11.3 É de inteira responsabilidade do candidato  acompanhar  a publicação de todos os atos, editais,
comunicados e convenções,  referentes a este  PS, na internet, em  www.cprs.mar.mil.br e/ou quadro
de avisos da CPRS;
11.4 A CPRS não se responsabilizará  pela guarda, perda ou extravios de objetos pertencentes aos
candidatos, assim como danos ocorridos ao mesmo;
11.5  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar continuamente a publicação de atos,
editais, notícias e comunicações referentes ao presente PS, assim como manter-se informado   dos

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


locais,  datas  e  horários  de realizações  das  etapas  e  eventos  estabelecidos,  devendo,  para  tanto,
consultar  frequentemente a página da CPRS na internet, em www.cprs.mar.mil.br  e/ou em quadros
de avisos da CPRS; e
11.6 No caso de informação inverídica, o candidato estará sujeito  as sanções devidas  à falsidade de
declaração, conforme estabelecido no  parágrafo único do Art. 68 do Decreto-Lei n°3688/41 – Lei
das Contravenções Penais.

12– DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO (PS)
12.1  A validade do PS  encerra-se, no corrente ano, na data da matrícula no curso correspondente;
12.2  Será  eliminado  do PS o  candidato  que  deixar  de  comparecer,  nos  locais,  dias  e  horários
determinados, a qualquer das etapas e eventos programados, ou descumprir  as normas  do edital;
12.3 A irregularidade dos documentos, verificadas  a qualquer tempo, importarão insubsistência de
inscrição, nulidade da eventual seleção ou certificação, com perda dos direitos decorrentes, sem
prejuízo  das sanções legais aplicáveis; e
12.4  No caso de informação inverídica, o candidato estará sujeito  as sanções devidas  à falsidade
de declaração, conforme estabelecido no  parágrafo  único  do Art. 68 do Decreto - Lei n°3688/41 –
Lei das Contravenções  Penais.

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


ANEXO I
CALENDÁRIO  ESEP T01/2022

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 12/04/2022  a  10/05/2022  no  Grupo  de  Atendimento  ao  Público
(GAP) da CPRS ou por Correio, ou ainda, envio da documentação
por meio de uma Capitania, Delegacia ou Agência mais próxima.

Horário do Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da CPRS:
- no turno da manhã: segunda à sexta-feira, das 08:30h às 11:00h; e
- no turno da tarde: terça à quinta-feira,  das 13:15h às 15:00h.

RESULTADO DA 
SELEÇÃO

27/05/2022

Publicação da classificação  dos candidatos titulares e reservas, do
Processo  Seletivo  (PS),  na  página  da  CPRS  na  internet
(www.cprs.mar.mil.br)  e/ou  quadro  de  avisos  do  Grupo  de
Atendimento ao Público (GAP) da CPRS.

MATRÍCULA DOS 
SELECIONADOS

30 e 31/05/2022
No Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da CPRS:
- turno da manhã: das 08:30h às 11:00h; e
- turno da tarde: terça-feira, das 13:15h às 15:00h.  

O candidato comparecerá pessoalmente no Grupo de Atendimento
ao Público (GAP), ou uma pessoa devidamente autorizada por meio
de  procuração, munido  dos  documentos  relacionados  no  item 9,
para efetuar a matrícula no curso.

CONVOCAÇÃO DOS 
CANDIDATOS RESERVAS
(quando necessária a 
convocação)

01/06/2022
Publicação  da  classificação  dos  candidatos  reservas,  no  caso  de
desistência de candidatos titulares, na página da CPRS na internet
(www.cprs.mar.mil.br)  e/ou  quadro  de  avisos  do  Grupo  de
Atendimento ao Público (GAP).

MATRÍCULA DOS 
CANDIDATOS RESERVAS
(quando necessário 
convocação)

02/06/2022
No Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da CPRS:
- turno da manhã: das 08:30h às 11:00h; e
- turno da tarde: das 13:15h às 15:00h. 

O candidato comparecerá pessoalmente no Grupo de Atendimento
ao Público (GAP), ou uma pessoa devidamente autorizada por meio
de  procuração, munido  dos  documentos  relacionados  no  item 9,
para efetuar  a  matrícula  no curso,  no caso de disponibilidade de
vaga.

PERÍODO DO CURSO 09/06/2022 a 15/06/2022 – das 08:15h às 16:00h.

LOCAL DO CURSO CPRS  –  DEPARTAMENTO  DO  ENSINO  PROFISSIONAL
MARÍTIMO  - RIO GRANDE – RS

TURNO DO CURSO DIURNO – 08:15h às 16:00h.

VAGAS 30 (trinta)

O candidato que deixar de cumprir o calendário ou não apresentar qualquer documento previsto
para cada etapa, será eliminado da seleção.  

O CURSO PODERÁ NÃO SER REALIZADO CASO NÃO SEJAM PREENCHIDAS, PELO
MENOS, 30% DAS VAGAS OFERECIDAS.

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


ANEXO II

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

DEPARTAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO A CURSO DE AQUAVIÁRIOS 2022

                               

CURSO ESPECIAL DE SEGURANÇA DE EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS
(ESEP– MODALIDADE ONLINE)

NOME DO CANDIDATO:

FILIAÇÃO                 MÃE:
                                   
                                    PAI: 
DATA DE NASCIMENTO:

____/____/________                   SEXO  (      ) M     (      ) F

NATURALIDADE (UF):

RG  Nº E ÓRGÃO:

CPF:

Nº da CIR  e CATEGORIA: CIR Nº: CATEGORIA
ATUAL:

COR DOS OLHOS:    ALTURA:

ENDEREÇO (RUA/AV) :                                                                                        Nº

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP: ESTADO:

E-MAIL :
TELEFONES: (fixo e celular) 

(         )                                       (          )
INDICADO?
Nome e CNPJ da empresa.

PREENCHER COM LETRA DE IMPRENSA – LEGÍVEL
TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS NESTA FICHA DE CANDIDATO, SÃO DE PREENCHIMENTO 
OBRIGATÓRIO.

DATA: ___ / ___ /2022

Declaro que tomei conhecimento do edital/ instruções ao candidato e estou ciente de todos os requisitos para acesso ao
curso, bem como a documentação que deverei apresentar em cada  etapa da seleção, sob pena de  eliminação do certame em
qualquer etapa. Também tenho conhecimento que deverei acompanhar o calendário e suas eventuais alterações através da página
da CPRS na internet:  www.cprs.mar.  mil.br   e ainda, que os dados preenchidos estão de acordo com meu documento oficial de
identidade.

___________________________________________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

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