
SEÇÃO DE AMADORES

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA AMADOR ( CHA )

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para Inscrição: Cópia do CPF e RG  ou Cópia da CNH na validade; Atestado Médico, emitido a
menos de 1 ano que comprove bom estado psicofísico, incluindo limitações, caso existam  ou
Cópia da CNH na validade;  Copia do comprovante de residência com CEP* de no máximo 90
dias; Taxa(GRU) de R$ 40,00; Atestado de Treinamento para arrais-amador;  Atestado de
Treinamento para motonauta. *Nos casos de Exame para MSA ou CPA deverá ser anexada a cópia da
Carteira de Arrais ou Mestre NA VALIDADE.

Para Equivalência:  Cópia do CPF e RG  ou Cópia da  CNH na validade; Atestado Médico,
emitido a  menos de  1 ano que  comprove bom estado psicofísico,  incluindo limitações,  caso
existam ou  Cópia da CNH na validade;  Copia do comprovante de residência com CEP de no
máximo  90  dias  ;  Taxa(GRU)  de  R$  50,00;  Cópia  autenticada  do  currículo  do  curso
realizado(programa constante do Anexo 5-A da NORMAN 3/DPC).

Para Correspondência: Cópia do CPF e RG  ou Cópia da CNH na validade; Atestado Médico,
emitido a  menos de  1 ano que  comprove bom estado psicofísico,  incluindo limitações,  caso
existam ou  Cópia da CNH na validade;  Copia do comprovante de residência com CEP* de no
máximo 90 dias; Taxa(GRU) de R$ 50,00; cópia da CIR na validade. *A CHA não é obrigatória
para os profissionais discriminados na Normam 3/DPC e Normam 13/DPC, exceto quando tratar-
se da condução de embarcações do tipo moto aquática.

Para  Agregação  na  categoria  motonauta: Cópia  do  CPF e  RG  ou  Cópia  da  CNH  na
validade;  Atestado Médico, emitido a menos de 1 ano que comprove bom estado psicofísico,
incluindo limitações, caso existam ou cópia da CNH  na validade;  Cópia Comprovante de
residência  com  CEP*   de  no  máximo  90  dias;   Taxa(GRU)  de  R$  50,00;  Atestado  de
Treinamento para motonauta. Cópia da CHA. 

Para Renovação: Cópia do CPF e RG ou Cópia da CNH na validade;  Atestado Médico,
emitido a  menos de  1 ano que  comprove bom estado psicofísico,  incluindo limitações,  caso
existam ou cópia da CNH  na validade;  Cópia Comprovante de residência com CEP*  de no
máximo 90 dias;  Taxa(GRU) de R$ 50,00;  Carteira original vencida.** Se após transcorridos 2
anos do vencimento, deverá submeter-se a novo exame, apresentando atestado de treinamento.

Para 2ªVia:  Cópia do CPF e RG ou Cópia da CNH na validade;  Cópia Comprovante de
residência  com  CEP*   de  no  máximo  90  dias;   Taxa(GRU)  de  R$  50,00;  Declaração  de
extravio,  roubo, furto ou danos devidamente preenchida,  conforme Anexo 5-D ou Boletim de
Ocorrência; *Apresentar atestado médico, se o mesmo estiver vencido a mais de um ano.

OBSERVAÇÕES:  * Contrato de Locação,LUZ, ÁGUA,GÁS,TELEFONE FIXO ou CELULAR, Declaração de 
Residência em nome do interessado ou acompanhado de declaração em nome de quem constar na fatura.
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