DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAÉ
DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
CURSO ESPECIAL DE SEGURANÇA DE EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS (ESEP)
A Diretoria de Portos e Costas (DPC), por meio da Delegacia da Capitania dos Portos em Macaé (DelMacae), informa
que estarão abertas as inscrições para o CURSO ESPECIAL DE SEGURANÇA DE EMBARCAÇÕES DE
PASSAGEIROS (ESEP), a partir do dia 01 de abril até 26 de abril de 2019.
A DelMacae oferecerá o referido curso com 01 (uma) turma, com trinta vagas, a ser realizado no período de 13 de maio
a 17 de maio.
O curso é gratuito e o aluno inscrito terá direito à refeição.
Este curso tem como propósito 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; e
tem como objetivo qualificar aquaviários do 1º, 2º e 3º Grupos com nível de habilitação 2, 3 ou 4, para atuar como
patrão ou tripulante de embarcações de Arqueação Bruta até 100 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.
Quem pode se inscrever:
Aquaviários dos seguintes Grupos e categorias com, pelo menos, um ano de embarque, aprovados em processo
seletivo, conforme diretrizes definidas neste currículo e outras, específicas da realização do curso, estabelecidas pela
DPC e divulgadas anualmente no Programa do Ensino Profissional Marítimo (PREPOM/Aquaviários):
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 (MFC), Marinheiro Fluvial Auxiliar de 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);
Ao final do curso:
O aluno receberá o Certificado de Proficiência, modelo DPC-1000 ou o equivalente, no qual constarão o número da
Ordem de Serviço de Conclusão do Curso e a habilitação para atuar como patrão ou tripulante de embarcações de AB
até 100 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.
Para se inscrever o candidato deverá comparecer ao Grupo de Atendimento ao Público da DelMacae, que funciona de
segunda a quinta-feira de 09 às 14h e às sextas-feiras de 08 às 13h15, portando originais e cópias dos seguintes
documentos:
Identidade, CPF, Comprovante de residência atual, Guia de Recolhimento da união (GRU) com o comprovante
de pagamento e as páginas 2, 3 e 25 da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR).

