
ANEXO 5-E

ATESTADO DE TREINAMENTO PARA ARRAIS-AMADOR

Campo de Preenchimeno do Esabelecimeno de Treinameno Náutco

PLANO DE TREINAMENTO TEÓRICO – ARRAIS-AMADOR

REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA NO AMBIENTE NÁUTICO (MARINA, BERÇO OU ATRACADO)

Daa
Tipo de Treinameno conforme alínea (a) da

Seção II do anexo 5-A
Duração Nome do Insruor

Habiliação
do

Insruor

Número da CHA ou

documeno
comprobaório

de habiliação do
Insruor

Apresenação da embarcação

Apresenação das regras de governo

Luzes e marcas

Providências para saída/chegada e para
manuenção preventva da embarcação

Funcionameno e utlização do ranscepor de
VHF

Frequência/Chamada de socorro/Urgência

Exemplos prátcos de primeiros socorros à bordo

Noções de combae à incêndio

Noções de sobrevivência e segurança

Tipos de maeriais de segurança e salvaagem

DURAÇÃO DO TREINAMENTO TEÓRICO
(mínimo de 2h)

Assinaura do(s) Insruor(es):

- 5-E-1 - NORMAM-03/DPC
Rev. 2

Aeso, para os devidos ns, que o(a) Sr.(a.)
______________________________________________________________________________, CPF no

____________________ cumpriu ______________________ horas de reinameno eórico e prátco em
(mínimo de seis horas)

embarcação de espore e/ou recreio juno à________________________________________________
(nome do esabelecimeno de reinameno náutco)

ou endo o(a) Sr.(a.)_____________________________________________________ como insruor(a).
(nome da pessoa sica cadasrada na CP/DL/AG)

Nome
_____________________________________________________________________________________

(responsável pelo esabelecimeno de reinameno náutco ou pessoa sica cadasrados na CP/DL/AG)

Identdade no:__________________ Órgão emissor: ____________ Daa de emissão:______________ .
CPF:______________________ No da CHA/CIR (se Amador/Aquaviário): ______________________________

Assinaura do responsável/pessoa sica: ___________________________________________________.
OBS: A apresenação de informações inverídicas poderá acarrear no cancelameno da inscrição do candidao,
sujeiando, ainda, o responsável do Esabelecimeno de Treinameno Náutco, o Coordenador Técnico de Ensino e
o Insruor, às sanções adminisratvas, cíveis ou penais previsas em Lei.



ANEXO 5-E

PLANO DE TREINAMENTO PRÁTICO – ARRAIS-AMADOR

REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA A BORDO EM NAVEGAÇÃO

Daa
Tipo de Treinameno conforme alínea (a) da

Seção II do anexo 5-A
Duração Nome do Insruor

Habiliação
do

Insruor

Número da CHA ou

documeno comprobaório

de habiliação do Insruor

Preparar a embarcação para navegar

Demonsração de luzes, marcas e sinais sonoros

Demonsração das regras de governo

Demonsração da ação do Leme / Hélice

Execução de manobras de
aração/desaracação/fundeio/suspender

Apresenação da saída e aproximação segura da
margem

Execução da lisa de vericação

DURAÇÃO DO TREINAMENTO PRÁTICO
(mínimo de 4h)

Assinaura do(s) Insruor(es):

Campo de Preenchimeno do Aluno

Daa de Emissão: ________________, ______ de ____________ de _________.

Obs.: 1 -O Aesado de Treinameno de Arrais Amador possui abrangência nacional e validade de 02 anos a
partr da daa de sua emissão.

2 - A inscrição para o exame de Arrais-Amador esará condicionada a apresenação dese aesado.
3 - Para o cômpuo oal das aulas prátcas poderão ser aceios mais de um aesado de reinameno

para Arrais Amador desde que o empo de reinameno não seja inferior a uma hora.
4 - Ese documeno deverá ser impresso frene e verso e não poderá ser alerado ou rediagramado,

devendo seguir ese original.
5 - Os aesados de reinameno náutco deverão ser emitdos em aé 30 dias corridos a partr da

daa de realização do últmo reinameno náutco.

- 5-E-2 - NORMAM-03/DPC
Rev. 2

(local) (mês) (ano)(dia)

Aeso, para os devidos ns, que cumpri o reinameno náutco para Arrais Amador, conforme plano de
reinameno do presene aesado, endo o insruor concluído o programa e o período descrio.

Nome: ______________________________________________________________________________
(aluno)

Identdade no: _________________________Órgão Emissor: ___________________________

Daa de Emissão: ______________________CPF: ___________________________________

Declaro ainda, esar ciene de que a falsidade da presene declaração por pare do responsável pelo
esabelecimeno de reinameno, pelo insruor e por mim pode implicar na sanção penal previsa no
Ar. 299 do Código Penal, conforme ranscrição abaixo:

“Ar. 299 – Omitr, em documeno público ou partcular, declaração que nele deveria consar, ou nele inserir ou azer inserir declaração

alsa ou diversa da que deveria ser escria, com o fm de prejudicar direio, criar obrigação ou alerar a verdade sobre o ao juridicamene

relevane.”

“Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e mula, se o documeno é público e reclusão de 1 (um) a 3 (rês) anos, se o documeno é
partcular.”

Assinaura do Aluno/Candidao: __________________________________________________________.
(A apresenação de informações inverídicas poderá acarrear no cancelameno da inscrição sujeiando, ainda, o
responsável às sanções adminisratvas, cíveis ou penais previsas em Lei.)


