EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO ESPECIAL DE SEGURANÇA
DE EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS – ESEP - Turma 01/2018
1 – Propósito do Curso:

Este curso visa 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.
OBSERVAÇÃO:
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 da Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião
(NPCP), e no apoio portuário.
2 – Condições para inscrição:
Ser Aquaviário de um 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 (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).
3 – Documentos necessários para inscrição:
−
Cópias do RG, CPF e Comprovante de Residência atual (menos de 90 dias);
−
Cópia da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR);
−
Atestado Médico Ocupacional (ASO) que indique, explicitamente, que atende aos 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.
−
Comprovante de pagamento da Taxa de inscrição no valor de R$ 8,00 (GRU).

PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU)
a) O pagamento da taxa de inscrição dos candidatos deverá ser efetuado por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) emitida através do site: www.dpc.mar.mil.br, seguindo-se os passos
abaixo descritos:
1º – Clicar na caixa “GRU$DARF”; Na opção “serviços”, abaixo de aquaviário, escolher a opção
“Emissão de Guias de Recolhimento GRU”;
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2º - Concordar com a condição exigida;
3º - Preencher seu nome e CPF nos campos disponíveis;
4º - No campo “Organização Militar (Local )” selecionar a opção Delegacia da Capitania dos Portos
em São Sebastião;
5º - Em “Serviços Educacionais (EPM)”, selecionar a opção “Inscrição em cursos do EPM”; e
6º - Por fim, clicar em “Emitir GRU para serviços educacionais (EPM)”.
b) Os boletos da GRU deverão ser pagos em qualquer agência bancária ou em casa lotérica,
(preencher com o período de inscrição), independentemente da data de vencimento indicada no
boleto. A GRU paga deverá ser apresentada no ato da inscrição;
c) Em nenhuma hipótese, haverá devolução da importância paga referente à inscrição; e
d) Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade, o
candidato deverá pagar o boleto antecipadamente.
4 – Período de inscrição:
As inscrições estarão abertas nesta Organização Militar de 07 de Junho a 09 de Julho de
2018, no horário compreendido entre 09h30 às 12h00, de segunda a quinta -feira.
5 - Exame de seleção:
Não haverá.
6 – Matrícula:
As 60 vagas disponíveis serão preenchidas obedecendo a seguinte prioridade: Candidatos com
maior Tempo de Embarque na carreira, até o 1º dia de inscrição.
OBSERVAÇÃO:
Em caso de empate no Tempo de Embarque, terá prioridade o candidato com mais idade.
7 – Carga Horária:
O curso terá a duração de 06 dias e será ministrado no turno da tarde, das 13h30 às 17h30h.
Primeira turma: de 06 de agosto a 13 de agosto de 2018 (30 vagas); e
Segunda turma: de 20 de agosto a 27 de agosto de 2018 (30 vagas).
8 – Facilidades oferecidas ao aluno durante o curso:
a) Material de ensino (por empréstimo); e
b) Complemento Alimentar do EPM.
OBSERVAÇÃO:
Esta Organização Militar não possui alojamento para aqueles residentes em outras cidades.
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