
MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
EDITAL Nº 5 DE 13 DE JULHO DE 2022

Processo Seletivo (PS) de Admissão ao  CURSO ESPECIAL BÁSICO DE CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE PROTEÇÃO DE NAVIO (EBCP) – Turma 1/2022

A Capitania dos Portos de Sergipe torna público que designada pela Diretoria de Portos e

Costas  (DPC),  representante  da  Autoridade  Marítima  para  a  Marinha  Mercante,  como  órgão

coordenador e executor do Processo Seletivo (PS) de Admissão ao  CURSO ESPECIAL BÁSICO DE

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE NAVIO (EBCP) – Turma 1/2022, no âmbito do estado de

Sergipe, estarão abertas as inscrições no período de  18 de julho a 19 de agosto de 2022, das

08h20 às  11h40,  de FORMA PRESENCIAL no  Grupo de Atendimento ao Público (GAP) desta

Capitania,  para  o  doravante  denominado  Processo  Seletivo,  o  qual  será  regido  pelo  presente

Edital.  As  datas  relativas  às  diversas  etapas  do Processo  Seletivo encontram-se disponíveis  no

Calendário de Eventos (item 2) deste edital.

1 - PROPÓSITO

Destina-se a qualificar Aquaviários do 1º Grupo - Marítimos, exceto Marinheiro Auxiliar de
Convés  (MAC)  e  Marinheiro  Auxiliar  de  Máquinas  (MAM),  para  cumprirem  as  medidas
estabelecidas  no  Plano  de  Proteção  do  Navio  ou  exercerem  atribuições,  no  nível  de  apoio,
relacionadas à proteção da embarcação. Ficarão dispensados da realização do referido curso os
Oficiais de Náutica e de Máquinas que realizaram o Curso Especial para Oficial de Proteção do
Navio (EOPN) para o exercício  das  capacidades  previstas  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima
para  Aquaviários (NORMAM-13/DPC).

2 - LOCAL DE REALIZAÇÃO E CALENDÁRIO DE EVENTOS

CALENDÁRIO DE EVENTOS

EVENTO PERÍODO/DATA LOCAL HORÁRIO

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
18/07/2022 a
19/08/2022

GAP da CPSE
08h20 às

11h40

DIVULGAÇÃO DOS
SELECIONADOS

22/08/2022 Internet e GAP da CPSE
a partir da

14h00

MATRíCULA 29/08/2022 e
30/08/2022

EPM da CPSE 08h20 às
11h40

PERÍODO DO CURSO 19/09/2022 a
21/09/2022

EPM da CPSE
08h00 às

17h00

3 - CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
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a) Ser, preferencialmente, Aquaviário do 1º Grupo - Marítimos, exceto Marinheiro Auxiliar
de Convés (MAC) e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (MAM). 

Observação: Os  níveis  de  habilitação  referem-se  à  hierarquia  existente  em  cada  Grupo
conforme estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-13/DPC).

b) A inscrição para o curso deverá ser feita, PESSOALMENTE, no Grupo de Atendimento
ao Público (GAP) da Capitania, no período de 18/07/2022 à 19/08/2022, das 08h20 às 11h40.

O candidato deverá apresentar   originais e cópias dos seguintes documentos:  

- Ficha de inscrição preenchida (MODELO ANEXO I);

-  Fotocópia  da  folha  de  dados  biográficos  da  CIR  e  das  folhas  de  embarque.  Para  os
embarques a partir de 01/07/2020, deverá, também, apresentar o modelo contido no Anexo 1-H da
NORMAM-13/DPC (MODELO ANEXO III,  deste  edital),  devidamente preenchido e assinado pelo
Presidente  da  Empresa,  proprietário,  armador  ou  seu  preposto  com  firma  reconhecida  (por
semelhança) em cartório;

-  GRU  paga  no  valor  de  R$  8,00  (a  GRU  poderá  ser  retirada  no  site,  na  página:
www.dpc.mar.mil.br/pt-br/emissao-de-guia-de-recolhimento); e

-  Atestado  Médico  Ocupacional  (ASO)  que  indique,  explicitamente,  o  atendimento  dos
padrões de aptidão médica e habilidade física mínima para o exercício profissional como aquaviário,
estabelecidos  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  e  na  NR-30  do  Ministério  do  Trabalho  e
Emprego.

Obs: Todos os documentos pessoais entregues a essa instituição, após o final do processo

seletivo serão destruídos.

4 - EXAME DE SELEÇÃO

Não haverá exame de seleção.

5 - MATRÍCULA

As trinta vagas serão preenchidas obedecendo a seguinte prioridade:
Candidatos com mais tempo de embarque na carreira, até o 1º dia de inscrição. Em caso

de empate no tempo de embarque, terá prioridade o candidato com mais idade.

5.1 - Os candidatos selecionados dentro do número de vagas, deverão comparecer à CPSE,

em  data  prevista  constante  no item  2 –  Calendário  de  Eventos, para  preenchimento  do

questionário biográfico e matrícula munido dos originais e cópias dos seguintes documentos:

a) Título de eleitor, com comprovante do último processo eleitoral (TRE);

b) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do

estado de Sergipe http://antecedentes.ssp.se.gov.br/antecedentes/atestado.asp;

c)  Certidão  Negativa  do  Poder  Judiciário  do  estado  de  Sergipe  (CIVEL  e  PENAL)

https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/certidao-online/solicitacao-de-certidao-negativa;

d) Duas Fotos 3x4 recentes;

e)  Comprovante  de  residência  atual  no  nome  do  candidato  ou  dos  pais  (ou  Declaração  de

Residência nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983 - Anexo-II);

http://antecedentes.ssp.se.gov.br/antecedentes/atestado.asp
https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/certidao-online/solicitacao-de-certidao-negativa
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f) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e

g) Certificado que o candidato do sexo masculino está em dia com as obrigações militares (Lei do

Serviço Militar).

Obs: Todos os documentos pessoais entregues a essa Instituição, após o final do curso serão

devolvidos junto com o Certificado.

5.2  -  Os  candidatos  selecionados  deverão  se  apresentar  na  Capitania  dos  Portos  de

Sergipe no dia e horário estabelecidos no Calendário de Eventos. O candidato que deixar de

fazê-lo será eliminado do Processo Seletivo.

6 - OBRIGAÇÕES DOS ALUNOS

Durante o período do curso:

a) os alunos estarão sujeitos às normas, rotinas e procedimentos vigentes na Capitania
dos Portos de Sergipe (CPSE), sendo passíveis de desligamento em caso de transgressão;

b) não será permitido o uso de chinelos, bermuda, camiseta sem manga, boné, short, mini
saia e blusa transparente para o publico feminino; e

c) a frequência às aulas e às demais atividades programadas é obrigatória.

7 - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO – GRU

O pagamento da taxa de inscrição dos candidatos deverá ser efetuado por meio da GRU,
emitida  por  meio  do  endereço  eletrônico  https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-
diretoria   seguindo os passos abaixo:
a) Clicar em GRU/DARF;
b) Clicar em Emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU);
c) Marcar o item “LI E CONCORDO COM A CONDIÇÃO ACIMA”;
d) No campo Tipo de Serviço, selecione a opção “serviço educacional do EPM”;
e) No campo solicitante do serviço “preencher com nome e CPF”;
f) No campo “Organização Militar (Local)” selecionar “Capitania dos Portos de Sergipe”;
g) No campo “Serviços Educacionais (EPM)” selecionar a opção “Inscrição em cursos do EPM”;
h) Clicar em “Emitir GRU para serviços educacionais (EPM)”; e
i) Imprimir o boleto e pagar dentro do período de inscrição.

OBS: Só serão aceitas guias impressas e pagas dentro do período destinado às inscrições (18 de
julho a 19 de agosto de 2022),  não ficando a Capitania dos  Portos,  responsável  pelas  guias
emitidas e/ou pagas fora do prazo estabelecido neste edital.

Aracaju, SE, em 13 de julho de 2022.

THAIZA DE SOUZA SILVA
 Primeiro-Tenente (RM2-T)

Enc. da Div. de Ensino Profissional Marítimo

https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria
https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria


Continuação do Edital nº 5/2022 do curso EBCP T-1/2022.

ANEXO – I
  Capitania dos Portos de Sergipe

  Divisão de Ensino Profissional Marítimo

FICHA DE INSCRIÇÃO

CURSO ESPECIAL BÁSICO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE NAVIO (EBCP) – Turma 1/2022

NOME: CPF:

IDENTIDADE: ÓRGÃO EMISSOR: EXPEDIDA EM:

ENDEREÇO: BAIRRO:

CIDADE: ESTADO: CEP:

NASCIMENTO:

MUNICÍPIO:

ESTADO: SEXO:
M F

ESCOLARIDADE:

NOME DO PAI
NOME DA MÃE

TELEFONE COMERCIAL (     ) TELEFONE CELULAR (     )

EMAIL:
Autorizo esta capitania a realizar o tratamento de dados de acordo  com a, lei nº 13.709 de 14
agosto de 2018, para o Processo Seletivo e estou ciente que posteriormente serão destruídos de
acordo com o item 6.1 deste edital.
=================================================================================

Aracaju-SE, Em ____/____/2022.

          Eu ______________________________________ declaro que tomei conhecimento das
Instruções ao preenchimento de vagas ao CURSO ESPECIAL BÁSICO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
PROTEÇÃO DE NAVIO (EBCP) – Turma 1/2022.

  ________________________                                        _________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO(A)                                               RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

                                                                                                                ASS. E CARIMBO

Observações: Os campos são de preenchimento obrigatório
Todos os documentos acima, só serão recebidos mediante apresentação dos respectivos originais.
Capitania dos Portos de Sergipe. Av. Ivo do Prado, 752– São José – Aracaju –  SE
CEP: 49015-070 – BR  no site (https://www.marinha.mil.br/cpse/) Fone:55(79) 3711-1611 /3711-
1612
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Sr. Capitão dos Portos................................................... 

Eu,________________________________________________________CPF___________________
___  nacionalidade_______________________  naturalidade
__________________________________   Telefone(DDD  e
n°)______________________________celular  ______________________________   e-
mail_____________________________________________________________________________
_ Na falta de documentos para a comprovação de residência, em conformidade com o disposto na
Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983,  DECLARO para fins, sob as penas da Lei, ser residente e
domiciliado  no  endereço
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______ Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na
sansão penal prevista no Art.299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

“Art.299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou
nele inserir ou fazer inserir Declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena:
reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3
(três) anos, se o documento é particular”.

(                        ,        ), ________/______/________ 

______________________________________
      Assinatura do Requerente
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ANEXO III


