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INTRODUÇÃO

1. PROPÓSITO

Esta publicação tem o propósito de apresentar, de forma consolidada, os Referenciais

de  Competências  Profissionais  (RC)  da  Marinha  do  Brasil,  além de  apresentar  os  RC  de

profissões cuja formação é obtida extra-MB.

2. DESCRIÇÃO

O Catálogo de RC está dividido em cinco capítulos:

O Capítulo 1 apresenta o RC do Marinheiro;

O Capítulo 2 apresenta os  RC das  Especialidades  do Corpo de Praças  da Armada

(CPA);

O Capítulo 3 apresenta os RC da Subespecialidade e Especialidades do Quadro de

Praças da Armada Submarinistas (QPAS);

O Capítulo 4 apresenta os RC das Especialidades do Corpo Auxiliar de Praças (CAP); e

O Capítulo 5 apresenta os RC das habilitações adquiridas extra-MB.

3. CONSIDERAÇÕES

A finalidade desta publicação pode ser resumida da seguinte forma:

a) Estabelecer as competências profissionais dos Marinheiros, das Especialidades do

CPA,  da  Subespecialidade  e  Especialidades  do  QPAS,  das  Especialidades  do  CAP  e  de

habilitações adquiridas extra-MB; e

b)  Referenciar  a  elaboração dos currículos dos cursos  do itinerário formativo das

Praças.

4. PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES

Esta  publicação  é  a  quarta  revisão  da  DEnsM-1003  –  denominada  Catálogo  de

Referenciais  de  Competências  Profissionais  da  Marinha  do  Brasil.  Dentre  as  alterações

implementadas, destacam-se:

a) A  inserção  no  Capítulo  2,  dos  RC  das  especialidades  do  QPA:  Sistemas  de

Controle e Eletricidade (CE), Sistemas de Máquinas e Propulsão (MP) e Comunicações Navais

(CN) - fusão CN e SI; e
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b) A  inserção,  no  Capítulo  3,  dos  RC  das  especialidades  do  QPAS:  Sistemas  de

Controle e  Eletricidade (CE) e Sistemas de Máquinas e Propulsão (MP).

5. CLASSIFICAÇÃO

Esta publicação é classificada, de acordo com o EMA-411 (7ª Revisão) - Manual do

Sistema de  Publicações  da  Marinha,  em:  PMB,  não  controlada,  ostensiva,  informativa  e

manual.

6. SUBSTITUIÇÃO

O Catálogo de Referenciais de Competências Profissionais substitui, gradativamente,

a Coletânea das Relações de Tarefas Técnico-Profissionais do CPA e do CAP (DEnsM-1001),

2ª Revisão, nas especialidades e subespecialidades a que faz referência, bem como para os

Marinheiros do  CPA.
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CAPÍTULO 1

REFERENCIAL DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DO MARINHEIRO

1.1. RC DO MARINHEIRO (MN)

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as Competências Profissionais do MN.

Tais  competências  estão  divididas  em  competências  técnicas  e  comportamentais  e

compreendem  a  formação  militar  naval,  que  inclui  o  nivelamento  acadêmico,  e  a

qualificação  nas  áreas  profissionais  de  Apoio,  Eletroeletrônica  e  Mecânica.  O

desenvolvimento dessas competências correspondem à Formação Inicial e Continuada dos

MN como pré-requisito para capacitação do futuro Cabo, em nível técnico.

1.1.1. Perfil Profissional

O MN guarnece os navios e OM de terra,  realiza funções que contribuem para a

operação e manutenção dos sistemas e equipamentos, a conservação dos compartimentos e

áreas externas e  a condução da rotina das OM.

Para  o  desenvolvimento  das  competências  técnicas  e  comportamentais,  o  MN  é

capacitado  no  Curso  de  Formação  de  Marinheiros  para  a  Ativa  (C-FMN),  por  meio de

atividades  curriculares  e  extracurriculares  realizadas  pelos  Aprendizes-Marinheiros  e

Grumetes durante o Curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um MN no exercício profissional. Durante o C-FMN, o MN será

estimulado  a  desenvolver  as  referidas  competências  que  permearão  as  atividades

acadêmicas e toda a carreira do militar.

1.2. COMPETÊNCIAS DA FORMAÇÃO MILITAR NAVAL

O Referencial de Competências de formação militar naval relaciona um conjunto de

conhecimentos, habilidades e atitudes intrínsecos à atividade militar naval comum a todos

os MN.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DE FORMAÇÃO MILITAR NAVAL

COMPETÊNCIAS INDICADORES
1.1-Reconhecer a  importância do mar  nos  diversos  períodos da
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1-História naval

história do Brasil.
1.2-Descrever  a  evolução  da  esquadra  brasileira  ao  longo  da

história.
1.3-Descrever o papel da Marinha na Independência do Brasil.
1.4-Reconhecer o papel da Marinha na Guerra do Paraguai.
1.5-Descrever o papel  atual  da Marinha no desenvolvimento da

nação brasileira.
1.6-Reconhecer os feitos dos vultos navais como exemplos para os

militares.
1.7-Descrever o conceito de Amazônia Azul.

2-Legislação militar

2.1-Identificar a missão constitucional das Forças Armadas.
2.2-Identificar o papel da Marinha como Força Armada.
2.3-Identificar a estrutura regimental da Marinha do Brasil.
2.4-Interpretar  a legislação militar  naval  (Estatuto dos Militares,

Honras e Sinais de Respeito, Cerimonial da Marinha, Regulamento

Disciplinar  da  Marinha,  Código  Penal  Militar,  Ordenança  Geral

para  o  Serviço  da  Armada,  Plano  de  Carreira  do  Pessoal  da

Marinha e Lei de Remuneração da Marinha).
2.5-Descrever os direitos e deveres dos militares.
2.6-Identificar os uniformes básicos em uso na MB e respectivos

empregos.
2.7-Identificar a correspondência entre os uniformes da Marinha,

Exército e Aeronáutica.

3-Ética militar

3.1-Conceituar ética.
3.2-Diferenciar ética normativa de institucionalizada.
3.3-Identificar a responsabilidade moral e legal.
3.4-Zelar pelo preparo próprio: moral, intelectual e físico.
3.5-Identificar a conduta ético militar e comportamento social.

4-Condicionamento e

higidez física

4.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.
4.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento  físico militar. 
4.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na Norma

em vigor.
4.4-Permanecer dentro d'água, sem uso de auxílios de flutuação e

propulsão, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Norma

em vigor.
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4.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na Norma

em vigor.
4.6-Realizar exercícios de força muscular, de resistência aeróbica

e  de flexibilidade.
4.7-Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na  Norma  em

vigor.

5-Exteriorização da

disciplina militar na

execução dos

movimentos de OU

5.1-Identificar  o  valor  da  Ordem  Unida  (OU)  como  elemento

provedor da disciplina.

5.2-Empregar a terminologia básica de OU.

5.3-Executar as posições e movimentos básicos da OU.

5.4-Executar as posições e movimentos com armas.

5.5-Cumprir comandos de OU em deslocamentos.

5.6-Comandar pequenas frações.

5.7-Executar  os  comandos  de  movimentos  a  pé  firme  e  em

marcha, com tropa armada e desarmada, bem como o manejo de

armas.

6-Liderança

6.1-Descrever  comportamentos  que  exteriorizem  preceitos  de

hierarquia e autoridade.

6.2-Descrever  comportamentos  que  exteriorizem  preceitos  de

disciplina e responsabilidade.

6.3-Interpretar as virtudes elencadas na Rosa das Virtudes.

6.4-Descrever os métodos de condução e direção.

6.5-Distinguir o comportamento de líder e chefe.

6.6-Distinguir situações de liderança no contexto militar-naval.

7-Organização de um

navio e seus sistemas

7.1-Identificar  a  estrutura,  as  partes  componentes  e  a

nomenclatura de um navio.

7.2-Reconhecer as dimensões e a geometria de um navio.

7.3-Descrever os meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais.

7.4-Descrever a organização das Forças e os navios da MB.
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7.5-Identificar a classificação e o emprego dos navios e aeronaves.

7.6-Descrever a organização dos navios.

7.7-Identificar os tipos de navios da MB.

7.8-Identificar os sistemas de propulsão utilizados na MB.

7.9-Identificar os principais sistemas operativos da MB.

7.10-Identificar os principais sistemas de armas dos navios da MB.

7.11-Reconhecer os sistemas de comunicação utilizados na MB.

8-Arte naval e

marinharia

8.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na  realização  das

fainas marinheiras.

8.2-Descrever o tipo e o emprego das embarcações  miúdas

 utilizadas a bordo.

8.3-Identificar a função e as partes componentes do aparelho de

fundear e suspender.

8.4-Identificar a função e as partes componentes do aparelho de

governo.

8.5-Identificar a função e as partes componentes da mastreação.

8.6-Identificar o massame e poleame utilizados no navio.

8.7-Executar os principais nós e voltas.

8.8-Identificar a Ordenança de Apitos.

8.9-Executar os principais toques de apito.

8.10-Cantar hinos e canções.

9-Procedimento 

militar naval no

Cerimonial à Bandeira

9.1-Preparar  adriças,  mastros,  bandeiras  e  pavilhões  para  o

cumprimento do cerimonial à bandeira.

9.2-Identificar  a  organização  do  cerimonial  à  bandeira  em

situações diversas.

9.3-Executar procedimentos do cerimonial à bandeira.

10.1-Identificar  a  importância  da  execução de tarefas  de forma
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10-Cumprimento de

normas de segurança

no trabalho

ordenada, metódica e segura.

10.2-Identificar as normas de segurança e de higiene do trabalho

do marinheiro.

10.3-Descrever  os  fatores  que  interferem  na  segurança  do

trabalho do marinheiro.

10.4-Identificar o propósito da Comissão Interna de  Prevenção de

Acidentes (CIPA).

10.5-Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI).

11-Procedimentos

 de primeiros socorros

11.1-Identificar  a  importância  dos   primeiros  socorros   para  a

manutenção  da vida.

11.2-Identificar  as  situações  que  demandam  atendimento  de

primeiros socorros.

11.3-Executar procedimentos de primeiros socorros.

12-Procedimentos 

de higiene

12.1-Identificar a importância dos procedimentos de higiene.

12.2-Praticar atividades de higiene pessoal e coletiva.

12.3-Executar coleta seletiva de lixo.

13-Execução dos

serviços de limpeza e

conservação

13.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  no manuseio  dos

utensílios e produtos de limpeza.

13.2-Limpar compartimentos internos e salas.

13.3-Limpar mobiliários e acessórios.

13.4-Limpar e baldear anteparas externas.

13.5-Limpar  amarelos,  aço  inox  e  alumínio,  utilizando  produtos

especiais.

13.6-Limpar banheiros e sanitários, realizando a correta aplicação

dos produtos de limpeza, higiene e desinfecção.

13.7-Baldear conveses, arruamento de bases e complexos navais.

13.8-Aplicar produtos de limpeza e desengraxantes.

13.9-Aplicar cera em pisos.
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13.10-Manter  áreas  verdes  com  ferramentas  e  equipamentos

especiais.

14-Execução do serviço

de rancheiro

14.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na  operação  e

manuseio dos equipamentos de cozinha e refeitório.

14.2-Aplicar regras de higiene na manipulação de alimentos, na

arrumação e limpeza do refeitório e da cozinha.

14.3-Limpar  compartimento  da  cozinha,  rancho,  bancadas  e

equipamentos.

14.4-Executar  procedimentos  determinados  pelo  cozinheiro  no

preparo dos alimentos.

14.5-Operar fogões, fornos e demais equipamentos de cozinha.

14.6-Preparar  as  mesas  para  as  refeições,  sob  supervisão  do

Mestre d’Armas.

14.7-Empregar os procedimentos de limpeza e manutenção para

os utensílios do rancho.

14.8-Preencher pedido de gêneros ao paiol.

14.9-Transportar gêneros do paiol para a cozinha.

14.10-Recolher, acondicionar e retirar o lixo.

15-Execução dos

serviços de segurança

15.1-Identificar  os  tipos  de  armamentos  portáteis  utilizados  na

MB.

15.2-Identificar os procedimentos de segurança no transporte  e

armazenagem de munição do armamento portátil.

15.3-Cumprir as normas de segurança orgânica.

15.4-Executar  os  procedimentos  de  segurança  no  manuseio  do

armamento portátil: fuzil e pistola.

15.5-Executar tiro real com armamento portátil: fuzil e pistola.

15.6-Executar  procedimentos  de  entrada  e  saída  de  pessoal,

material e viatura.
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16-Execução dos

serviços de ronda e

auxiliar

16.1-Executar batidas de sino.

16.2-Operar fonoclama, utilizando fraseologia padrão.

16.3-Controlar claviculários.

16.4-Identificar  bandeiras  alfabéticas,  galhardetes  numerais  e

cornetas substitutas.

16.5-Interpretar o significado das bandeiras: ALFA, BRAVO, HOTEL,

INDIA, KILO, MIKE, NOVEMBER e ROMEO.

16.6-Interpretar  o  significado  das  cornetas  substitutas  e  do

galhardete PREP, quando atracado.

17-Execução de

 serviços de

 pintura

17.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  nos  serviços  de

pintura e manuseio de tintas.

17.2-Aplicar as técnicas de pintura correspondentes a cada tipo de

superfície.

17.3-Tratar superfícies metálicas para a pintura.

17.4-Aplicar  massas  e  tintas  para  pintura  de  superfícies  de

alvenaria.

17.5-Pintar superfícies metálicas.

17.6-Armazenar tintas, vernizes, massas e solventes.

17.7-Conservar utensílios utilizados na pintura.

18-Execução de fainas

de Controle de Avarias

(CAV)

18.1-Identificar  a  importância  do  CAV  para  a  manutenção  das

condições de combate do navio.

18.2-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na  execução  das

fainas de CAV.

18.3-Identificar  os  diversos  acessórios  e  equipamentos  de  CAV,

fixos e móveis existentes a bordo.

18.4-Descrever a função dos acessórios de CAV, de acordo com as

diversas avarias que possam ocorrer a bordo.

18.5-Operar os acessórios de CAV.

OSTENSIVO  - 1-7 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003

18.6-Cumprir as diversas condições de fechamento de material.

18.7-Dar alarme de incêndio e outras avarias.

18.8-Efetuar o primeiro combate a incêndio ou outras avarias.

18.9-Aplicar  os  diversos  tipos  de  agentes  extintores,  de  acordo

com as classes de incêndio.

18.10-Operar  extintores  de  incêndio  portáteis,  identificando  as

características que os diferenciam.

18.11-Operar  mangueiras  de incêndio:  transportando,  lançando,

instalando, desinstalando, dobrando e aduchando.

18.12-Instalar  os  diversos  tipos  de  bombas  portáteis  para  a

pressurização  da  rede  de  incêndio,  sob  a  supervisão  do

especialista.

18.13-Instalar  os diversos tipos de bombas portáteis  e edutores

para esgoto, sob a supervisão do especialista.

18.14-Efetuar a manutenção do material de CAV, sob a supervisão

do especialista.

18.15-Manter  o  material  de  CAV  dos  armários  dos  reparos:

armazenar, transportar, fornecer e arrumar.

18.16-Executar os procedimentos das turmas do grupo de reparo

de CAV,  sob a supervisão do especialista.

19-Comunicações

interiores

19.1-Identificar os recursos de comunicações interiores.

19.2-Empregar  procedimento  telefônico  padrão:

intercomunicadores internos e telefones autoexcitados.
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OMPETÊNCIAS TÉCNICAS DE FORMAÇÃO MILITAR NAVAL -

NIVELAMENTO ACADÊMICO EM PORTUGUÊS
COMPETÊNCIAS INDICADORES

20-Aplicação das tecnologias

de comunicação oral e escrita

no ambiente de trabalho

20.1-Identificar  as  diferentes  linguagens  e  seus  recursos

expressivos como elementos de caracterização dos sistemas

de comunicação.
20.2-Acessar  conhecimentos  sobre  as  linguagens  dos

sistemas  de  comunicação  e  informação  para  resolver

problemas afetos ao contexto de trabalho.
20.3-Relacionar  informações  geradas  nos  sistemas  de

comunicação  e  informação,  considerando  o  contexto  de

trabalho.

21-Interpretação de

recursos expressivos das

linguagens relacionando

textos com sua área de

atuação

21.1-Estabelecer  relações  entre  os  diferentes  gêneros

textuais e o momento de sua produção, situando aspectos

do contexto histórico e sociocultural.
21.2-Reconhecer  a  presença de  valores  sociais  e  humanos

atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional.
21.3-Reconhecer  a  importância  dos  falares  nacionais,  de

modo a equilibrar as diferentes estruturas com a norma culta

das linguagens regionais.
21.4-Utilizar a norma padrão escrita nos diferentes gêneros

textuais escritos.
21.5-Redigir resumos de textos (artigos) de revistas, jornais e

obras literárias.
21.6-Apresentar,  oralmente,  a  interpretação  dos  resumos

produzidos.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DE FORMAÇÃO MILITAR NAVAL NIVELAMENTO ACADÊMICO

EM MATEMÁTICA 
COMPETÊNCIAS INDICADORES

22-Construção de significados

no emprego de números

22.1-Identificar  os  números  naturais,  inteiros,  racionais  e

reais.
22.2-Utilizar  procedimentos  de  cálculo  com  números
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naturais, inteiros, racionais e

reais 

naturais, inteiros, racionais ou reais. 
22.3-Utilizar  diferentes  significados  e  representações  dos

números  naturais  e  inteiros  no  contexto  de  trabalho  do

marinheiro.
22.4-Resolver  situação-problema  com  números  naturais  e

inteiros,  envolvendo  significados  da  adição,  subtração,

multiplicação ou divisão.
22.5-Avaliar  um  resultado  numérico  na  construção  de

argumentos sobre afirmações quantitativas.

23-Estabelecimento da

relação de grandeza e

medidas

23.1-Estabelecer  relações  entre  diferentes  unidades  de

medida: comprimento, massa, capacidade, área e volume.
23.2-Aplicar o conceito de escalas na leitura de plantas ou

mapas.
23.3-Resolver  situação-problema  que  envolva  medidas  de

arcos ou ângulos.
24-Variação de grandeza na

solução de problemas do

cotidiano

24.1-Utilizar de razão e proporção em situações problemas.
24.2-Identificar leis matemáticas que expressem a relação de

dependência entre duas grandezas. 
24.3-Resolver  situação-problema envolvendo a  variação  de

grandezas  direta  ou  inversamente  proporcionais  (regra  de

três simples).
24.4-Avaliar  propostas  de  intervenção  na  realidade,

utilizando cálculos de porcentagem.
25-Emprego de expressões

algébricas para modelar e

resolver problemas

25.1-Identificar representações algébricas que expressem a

relação de interdependência entre duas grandezas.
25.2-Identificar gráfico cartesiano que represente a relação

de interdependência entre duas grandezas (variação linear).
25.3-Resolver  situação-problema  cujos  dados  estejam

expressos em gráfico cartesiano que mostre a variação.
26-Interpretação

de informações na leitura de

gráficos e tabelas

26.1-Identificar  informações  apresentadas  em  tabelas  ou

gráficos (de coluna, de setores e de linha).

26.2-Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas

para fazer inferências.
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26.3-Resolver  situação-problema com dados  apresentados

em forma de tabela de dupla entrada ou gráfico.

26.4-Interpolar dados de tabelas.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DE FORMAÇÃO MILITAR NAVAL -

 NIVELAMENTO ACADÊMICO EM FÍSICA
COMPETÊNCIAS INDICADORES

27-Aplicação de

fenômenos físicos que

envolvam situações de

movimento e repouso

vinculados ao ambiente

de trabalho  marinheiro

27.1-Identificar  fenômenos  físicos  que  envolvam  a  estática,

cinemática e dinâmica.
27.2-Identificar  as  grandezas  físicas  que  envolvam  a  estática,

cinemática e dinâmica.
27.3-Avaliar  as  grandezas  físicas  que  envolvam  a  estática,

cinemática e dinâmica.
27.4-Construir  sistemas  físicos  que  envolvam  a  estática,

cinemática e dinâmica.

28-Identificação de

fenômenos físicos

hidráulicos vinculados ao

ambiente de trabalho do

marinheiro

28.1-Identificar  fenômenos físicos  que envolvam a hidrostática,

hidrodinâmica e mecânica dos fluídos.
28.2-Identificar  as  grandezas  que  envolvam  a  hidrostática,

hidrodinâmica e mecânica dos fluidos presentes no cotidiano do

trabalho marinheiro.
28.3-Relacionar  os  fenômenos  físicos  que  envolvam  a

hidrostática, hidrodinâmica e mecânica dos fluidos.
28.4-Avaliar  as  grandezas  físicas  que  envolvam  a  hidrostática,

hidrodinâmica e mecânica dos fluidos.
28.5-Construir  sistemas  físicos  que  envolvam  a  hidrostática,

hidrodinâmica e mecânica dos fluidos.
28.6-Resolver  situações-problema que  envolvam  a  hidrostática,

hidrodinâmica e mecânica dos fluidos.

29-Identificação de

fenômenos físicos que

envolvam o

29.1-Identificar fenômenos físicos que envolvam a eletrostática,

eletrodinâmica e o magnetismo.
29.2-Identificar as grandezas físicas que envolvam eletrostática,

eletrodinâmica e o magnetismo.
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eletromagnetismo

vinculados ao ambiente

de trabalho marinheiro 

29.3-Avaliar  as  grandezas  físicas  que  envolvam  a  eletrostática,

eletrodinâmica e o magnetismo.
29.4-Construir  sistemas  físicos  que  envolvam  a  eletrostática,

eletrodinâmica e o magnetismo.
29.5-Resolver situações-problema que envolvam a eletrostática,

eletrodinâmica  e  o  magnetismo  presentes  no  cotidiano  do

trabalho marinheiro.

30-Identificação de

fenômenos físicos que

envolvam

termodinâmica no

ambiente de trabalho

marinheiro

30.1-Identificar  fenômenos  físicos  que  envolvam  a

termodinâmica.

30.2-Identificar  as  grandezas  físicas  que  envolvam

termodinâmica presentes.

30.3-Avaliar as grandezas físicas que envolvam a termodinâmica.

30.4-Construir sistemas físicos que envolvam a termodinâmica.

30.5-Resolver  situações-problema  que  envolvam  a

termodinâmica.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DE FORMAÇÃO MILITAR NAVAL -

NIVELAMENTO ACADÊMICO EM INGLÊS
COMPETÊNCIAS INDICADORES

31-Leitura

31.1-Utilizar ilustrações e contexto para a compreensão do texto.

31.2-Ativar  conhecimento  de  mundo  através  de  discussão  pré-

leitura.
31.3-Fazer skimming: identificar a(s) ideia(s) principal(ais).
31.4-Fazer  scanning:  identificar  ideias  secundárias  que  darão

suporte a ideia principal.
31.5-Identificar a organização do parágrafo: topic, supporting and

concluding sentences.
31.6-Deduzir  o  significado  pelo  contexto,  utilizando  predicton/

inference e palavras cognatas.
31.7-Utilizar modais para identificar necessidade de permis-são.
31.8-Utilizar o dicionário com definições em inglês.
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32-Escrita

32.1-Redigir parágrafos curtos, com o uso de Topic sentence.
32.2-Utilizar  marcadores  de  discurso  indicando  sequência  de

eventos, contraste, consequência, exemplificação e conclusão.

33-Comunicação

 Oral

33.1-Fazer previsões sobre o assunto.
33.2-Fazer previsões sobre o vocabulário.
33.3-Identificar a característica do falante.
33.4-Identificar a ideia principal.
33.5-Obter informações específicas.
33.6-Selecionar informações relevantes para a tomada de notas.

1.3. COMPETÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE  APOIO

O  Referencial  de  Competências  abaixo  discriminadas  correspondem  à  formação

inicial e continuada do MN na área de Apoio, no escopo do plano de carreira para habilitação

de  CB  do  CPA  e  do  CAP  em  nível  técnico  subsequente,  nas  seguintes  especialidades:

Arrumador  (AR),  Cozinheiro  (CO),  Educação  Física  (EP),  Enfermagem  (EF),  Escrita  (ES),

Manobras e Equipagem de Aviação (RV), Manobras e Reparos (MR), Sinais (SI), Paiol (PL), e

Segurança  do  Tráfego  Aquaviário  (SQ).  Esta  qualificação  profissional  corresponde  às

competências  nas  seguintes  áreas  de  conhecimento:  Língua  Portuguesa,  Administração

Naval, Convés e Ciências Biológicas.

COMPETÊNCIAS EM LÍNGUA PORTUGUESA II

COMPETÊNCIAS INDICADORES

34-Leitura

34.1-Transmitir e receber mensagens.
34.2-Formular perguntas e respostas.
34.3-Elucidar informações recebidas.
34.4-Propor temas.
34.5-Narrar fatos e vivências, considerando a temporalidade e

a causalidade.
34.6-Fazer inferências durante a interpretação textual baseado

em informações acessadas no campo lexical e semântico.
35.1-Distinguir  os  tipos  de  texto:  escrito,  expositivo  e

jornalístico.
35.2-Atribuir sentido ao que lê e ao que escreve, coordenando

texto e contexto.
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35-Escrita

35.3-Buscar  informações  em  diversas  fontes  para  resolver

dúvidas na compreensão da leitura.
35.4-Redigir textos, pontuando o interlocutor, a finalidade e as

características.
35.5-Produzir textos expositivos e jornalísticos.
35.6-Elaborar textos pautados nas atividades marinheiras.
35.7-Empregar,  adequadamente,  os  recursos  de  coesão  e

coerência garantindo a retomada e progressão temática.
35.8-Reconhecer as micro e macroestruturas constitutivas do

texto.

36-Compreensão Oral

36.1-Seguir ordens e instruções orais.
36.2-Aplicar técnicas de transmissão e recepção de mensagens.
36.3-Formular e responder perguntas.
36.4-Transmitir explicações.
36.5-Recriar  textos,  modificando  e  ampliando  características

dos personagens, cenários, objetos e situações.
36.6-Expor o resultado de discussões, pesquisas e experiências,

usando suporte escrito, se necessário.
36.7-Adequar  a  linguagem  às  situações  comunicativas  mais

formais.

COMPETÊNCIAS EM ADMINISTRAÇÃO NAVAL

COMPETÊNCIAS INDICADORES

37-Execução, sob

supervisão, de tarefas de

secretaria

37.1-Aplicar as normas de segurança de acesso às informações:

físicas e digitais.
37.2-Identificar os documentos administrativos.

37.3-Preencher livros, formulários e papeletas de controle de

entrada e saída de documentos.
37.4-Organizar  documentos  administrativos  digitais  e  físicos,

utilizando o sistema de tramitação de documentos da MB.
37.5-Pesquisar  documentos  administrativos  utilizando  o

sistema de tramitação de documentos da MB.
37.6-Identificar os procedimentos na expedição de documentos

pelo SISPOSTAL.
38.1-Empregar técnicas de digitação.
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38-Automação

 de Secretaria

38.2-Utilizar  ferramentas  do  Sistema  Operacional:  editor  de

textos, planilha eletrônica e editor de apresentação.
38.3-Utilizar correio eletrônico empregado na MB.

38.4-Operar, em nível básico, microcomputador isolado ou em

rede.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS NO SETOR DE CONVÉS

COMPETÊNCIAS INDICADORES

39-Execução de

procedimentos em convés

39.1-Cumprir os procedimentos de segurança na execução de

fainas de convés.
39.2-Identificar  os  diversos  equipamentos  de  proteção

individual (EPI) utilizados nas fainas marinheiras.
39.3-Executar  procedimentos  na  montagem  de  toldos,  sob

supervisão.
39.4-Auxiliar nos procedimentos de encapelar, passar a trapa,

dobrar, trincafiar e colocar rateiras nas espias.
39.5-Identificar gateiras, escovéns e buzinas.

39.6-Lançar retinida e rebolo.
39.7-Identificar os principais   nós e voltas,  suas finalidades e

métodos de execução.
39.8-Identificar os  principais equipamentos  para  manobras

de  peso e aparelhos de laborar.
39.9-Executar  procedimentos  de  laborar  espias  e  cabos  nas

diversas fainas marinheiras, sob supervisão.
39.10-Manusear defensas.

39.11-Instalar prancha de pintura.
39.12-Guarnecer embarcações miúdas como proeiro e popeiro.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
COMPETÊNCIAS INDICADORES

40-Anatomia e fisiologia

humana

40.1-Identificar a anatomia e a fisiologia humana.
40.2-Identificar os sistemas da anatomia humana.
40.3-Descrever as funções da fisiologia humana.

41-Prevenção das doenças 41.1-Identificar  os  fatores  de  risco  das  doenças
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comuns no Brasil

cardiovasculares.
41.2-Conceituar   Colesterol   (LDL,   HDL),   triglicerídeos,

aterosclerose, arteriosclerose.
41.3-Reconhecer os sinais e os sintomas do Infarto Agudo do

Miocárdio (IAM).
41.4-Reconhecer os sinais e os sintomas da diabetes mellitus.
41.5-Aferir  a  pressão  arterial,  diferenciando,  normotensão,

hipotensão e hipertensão.
41.6-Identificar  os  sinais  e  os  sintomas  do  AVC/AVE,

diferenciando  os  tipos  de  AVC/AVE  (aneurisma,  isquêmico,

trombose e hemorrágico).
41.7-Prevenir  os  fatores  de  risco  das  doenças

cardiovasculares.
41.8-Identificar os fatores de risco das doenças infecciosas.
41.9-Identificar  os  sinais  ou  sintomas  do  tétano,  gripe,

tuberculose, dengue, febre amarela, malária, hepatites (A, B e

C), meningite.
41.10-Prevenir os fatores de risco das doenças infecciosas.

1.4. COMPETÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ELETROELETRÔNICA

O Referencial de Competências abaixo discriminado corresponde à formação inicial e

continuada  do  MN  na  área  de  Eletroeletrônica  no  escopo  do  plano  de  carreira  para

habilitação  de  CB  do  CPA  em  nível  técnico  subsequente,  nas  seguintes  especialidades:

Armamento  (AM),  Aviônica  (VN),  Controle  Aéreo  (CV), Comunicações  Interiores  (CI),

Comunicações Navais (CN), Direção de Tiro (DT), Eletricidade (EL),  Eletrônica (ET), Faroleiro

(FR),  Hidrografia e Navegação (HN),  Operador  de Radar  (OR),  Operador  de Sonar  (OS)  e

Sistemas  de  Controle  e  Eletricidade  (CE).  Estas  competências  técnicas  são  no  setor  de:

Eletroeletrônica e Operações.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS NO SETOR DE DE ELETROELETRÔNICA

COMPETÊNCIAS INDICADORES

42-Descrição dos 
42.1-Descrever os princípios da produção de eletricidade.
42.2-Distinguir  os  conceitos  de  carga  elétrica,  força  elétrica,
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS NO SETOR DE DE ELETROELETRÔNICA

conceitos de eletricidade

básica

campo elétrico, diferença de potencial, corrente, resistência e

potência elétrica.
42.3-Descrever a 1ª e 2ª Lei de OHM.
42.4-Descrever as características físicas e elétricas dos circuitos

resistivos.
42.5-Aplicar  os  procedimentos  para  a  ligação  em  série  ou

paralelo de baterias elétricas.
42.6-Descrever a função de capacitores em circuitos elétricos.
42.7-Identificar  as  propriedades  dos  ímãs  e  de  campos

magnéticos.

42.8-Descrever o experimento de Oersted.

42.9-Distinguir  os  conceitos  de  magnetismo  e

eletromagnetismo.

42.10-Descrever  indução  eletromagnética,  autoindução  e

indutância mútua.
42.11-Descrever  o  princípio  de  funcionamento  de

transformadores.
42.12-Identificar  a  aplicação  de  transformadores  na

transmissão de energia elétrica e na mudança de valores  de

tensão e corrente elétrica.
42.13-Descrever as características das correntes contínuas (CC)

e alternada (CA).
42.14-Utilizar o osciloscópio para demonstrar características da

onda senoidal.
42.15-Descrever as características dos circuitos em série e em

paralelo de CC e CA.

43-Manuseio de circuitos

eletroeletrônicos básicos

43.1-Identificar  os  componentes  resistores,  capacitores  e

indutores.
43.2-Identificar os componentes de controle e segurança.

43.3-Identificar geradores e receptores elétricos.

43.4-Identificar transistores, diodos e LEDs.

43.5-Montar ligações em série, em paralelo e em curto-circuito.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS NO SETOR DE DE ELETROELETRÔNICA

43.6-Montar  circuitos  básicos  utilizando  os  componentes

eletroeletrônicos.

44-Utilização de

instrumentos e

equipamentos de medição

e teste

44.1-Cumprir os procedimentos de segurança no manuseio de

instrumentos e equipamentos de medição e teste.
44.2-Utilizar  as  grandezas  e  escalas  dos  instrumentos  de

medição.
44.3-Verificar  a  calibragem  e  o  prazo  de  validade  dos

equipamentos de teste.
44.4-Confirmar,  por  meio  de  medição,  o  funcionamento  dos

equipamentos  de  teste,  a  partir  de  valores  conhecidos  de

componentes.
44.5-Efetuar  medições  analógicas  e  digitais,  observando  as

escalas de medidas a serem utilizadas.
44.6-Utilizar  medidores  digitais  e  analógicos  para  verificar  os

valores de tensão, corrente, resistência e outras variáveis.

45-Aplicação dos conceitos

de eletricidade básica

45.1-Cumprir os procedimentos de segurança no manuseio de

instrumentos e equipamentos eletroeletrônicos.
45.2-Aplicar  regras  básicas  de conversão de valores  entre  os

sistemas de medidas.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS NO SETOR DE OPERAÇÕES

COMPETÊNCIAS INDICADORES

46-Descrição dos

procedimentos de

Operações

46.1-Identificar a estrutura de um passadiço de um navio.
46.2-Descrever  as  funções  dos  militares  que  guarnecem  o

passadiço de um navio.
46.3-Identificar  a  estrutura  de  uma estação  de  sinais  de  um

navio.
46.4-Descrever  as  funções  dos  militares  que  guarnecem  a

estação de sinais de um navio.
46.5-Identificar a estrutura de uma estação de comunicações de

um navio.
46.6-Descrever  as  funções  dos  militares  que  guarnecem  a
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estação comunicações de um navio.
46.7-Identificar  a  estrutura  de  um  Centro  de  Operações  de

Combate (COC) de um navio.
46.8-Descrever  as  funções  dos  militares  que  guarnecem  o

Centro de Operações de Combate (COC) de um navio.

47-Descrição dos serviços

de Vigilância

47.1-Identificar  a  importância  da  vigilância  na  segurança  da

navegação, segurança orgânica e alarme antecipado.
47.2-Identificar os equipamentos utilizados pelo vigia.

47.3-Reconhecer os sinais de bandeiras referentes às avarias:

homem ao mar, transferência de cargas e fainas de munição,

pouso  em  emergência, incêndio a  bordo  e  pessoal que

pertence a este navio regressar imediatamente para bordo.
47.4-Identificar flâmulas e pavilhões de comando.
47.5-Identificar os sinais visuais de emergência realizados pelas

aeronaves e submarinos.
47.6-Identificar sinais luminosos e cegos.

47.7-Identificar sinais do Regulamento Internacional para Evitar

Abalroamento  no  Mar  (RIPEAM)  que  indicam  situações

especiais de navios e embarcações.

1.5. COMPETÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE  MECÂNICA

O Referencial de Competências abaixo discriminadas corresponde à formação inicial e

continuada do MN na área de Mecânica no escopo do plano de carreira para habilitação de

CB do CPA em nível técnico subsequente nas seguintes especialidades: Artífice de Mecânica

(MC), Artífice de Metalurgia (MT), Carpintaria (CP), Estrutura e Metalurgia de Aviação (SV),

Máquinas (MA),  Mergulho (MG),  Motores (MO),   Motores de Aviação (MV),  Sistemas de

Máquinas e Propulsão (MP).  Estas  competências técnicas são:  no setor de Mecânica,  de

Eletroeletrônica e de Máquinas. 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS NO SETOR DE MECÂNICA

COMPETÊNCIAS INDICADORES

48.1-Utilizar modelos físicos microscópicos.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS NO SETOR DE MECÂNICA

48-Investigação de modelos

físicos microscópicos

48.2-Identificar fenômenos, fontes e sistemas que

envolvem calor para escolha de materiais apropriados

a diferentes situações.
48.3-Reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e os

diferentes  processos  de  troca  de  calor,  identificando  a

importância  da  condução,  convecção  e  irradiação  em

sistemas naturais e tecnológicos.
48.4-Caracterizar os estados de agregação de uma substância,

analisando  as  mudanças  de  fase,  considerando  suas

características microscópicas.
48.5-Analisar  a  influência da pressão no ponto de ebulição

para qualquer substância pura.
48.6-Compreender as transformações gasosas, estabelecendo

relações entre as variáveis de estado (pressão, temperatura e

volume) de um gás.
48.7-Explicar  as  principais  propriedades  macroscópicas  de  

um  gás a partir do modelo microscópico.
48.8-Identificar  fontes  de  energia  térmica  e  percursos  do

calor,  investigando propriedades de substâncias  e processo

de transformação de energia.
48.9-Compreender  os  processos  envolvidos  no

funcionamento  de máquinas térmicas.
48.10-Identificar o calor como forma de dissipação de energia

e a irreversibilidade de certas transformações para avaliar o

significado da eficiência em máquinas térmicas.
48.11-Resolver  situações  problemas  acerca  de  fenômenos  

térmicos presentes no cotidiano do marinheiro.

49-Descrição dos conceitos

de eletricidade básica

49.1-Descrever os princípios da produção de eletricidade.
49.2-Distinguir os conceitos de carga elétrica, força elétrica,

campo elétrico, diferença de potencial, corrente, resistência e

potência elétrica.
49.3-Descrever a 1ª e 2ª Lei de OHM.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS NO SETOR DE MECÂNICA

49.4-Descrever  as  características  físicas  e  elétricas  dos

circuitos resistivos.
49.5-Aplicar  os  procedimentos  para  a  ligação  em  série  ou

paralelo  de baterias elétricas.
49.6-Descrever a função de capacitores em circuitos elétricos.
49.7-Identificar  as  propriedades  dos  ímãs  e  de  campos

magnéticos.
49.8-Descrever o experimento de Oersted.
49.9-Distinguir  os  conceitos  de  Magnetismo  e

Eletromagnetismo.
49.10-Descrever  indução  eletromagnética,  autoindução  e

indutância mútua.
49.11-Descrever  o  princípio  de  funcionamento  de

transformadores.
49.12-Identificar  a   aplicação   de   transformadores  na

transmissão de energia elétrica e na mudança de valores de

tensão e corrente elétrica.
49.13-Descrever  as  características  das  Correntes  Contínuas

(CC) e Alternada (CA).
49.14-Efetuar  leitura  com  medidores  de  voltagem  e

amperagem.
49.15-Descrever as características dos circuitos em série e em

paralelo de CC e CA.

50-Leitura de desenhos e

planos

50.1-Identificar  a  simbologia  padrão  de  componentes

mecânicos.
50.2-Interpretar desenhos, planos, esquemas e diagramas de

equipa-mentos de máquinas.

51-Aplicação de

fundamentos da 

metrologia

51.1-Cumprir os procedimentos de segurança nas medições

mecâni-cas.
51.2-Identificar  os  principais  instrumentos  empregados  nas

medições  de  mecânica:   paquímetros,   micrômetros,

flexímetros  e  graminho relógio para obtenção de medidas.
51.3-Utilizar  procedimentos   de  manutenção   para  cada
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS NO SETOR DE MECÂNICA

instrumento  de medida.

52-Utilização de ferramentas

de uso comum

52.1-Cumprir os procedimentos de segurança no emprego de

ferramentas.
52.2-Identificar as ferramentas de uso comum.
52.3-Empregar as ferramentas de uso comum.
52.4-Utilizar  procedimentos  de  manutenção  para  cada

ferramenta de uso comum.

 

53-Execução da função de

máquinas

53.1-Cumprir os procedimentos de segurança nas atividades

do setor  de máquinas.
53.2-Descrever os tipos e as funções de válvulas.
53.3-Descrever os tipos e as funções de bombas.
53.4-Descrever os tipos e as funções dos indicadores de nível.
53.5-Identificar  os  tipos  e  funções  dos  medidores  de

temperatura e pressão.
53.6-Identificar  os  tipos  e  as  funções  dos  equipamentos

recolhedores de óleo na superfície.
53.7-Descrever  os  procedimentos  para  o  transporte  e

instalação  das  mangueiras  para  recebimento  de  aguada,

vapor e óleo.
53.8-Descrever  os  procedimentos  para  o  lançamento  de

barreiras de contenção, de absorção e material absorvente.
53.9-Descrever  os  procedimentos  para  acondicionamento,

manutenção e transporte de material de combate à poluição.
53.10-Descrever  os  materiais  empregados  no  combate  a

poluição e as situações em que devem ser utilizados.
53.11-Descrever  os  procedimentos  para  limpeza  e

lubrificação de máquinas e seus acessórios.
53.12-Auxiliar  na  realização  de  reparos  simples  em

tubulações.
53.13-Descrever os procedimentos para o transporte de cabo

de recebimento de energia de terra, bem como as precauções

de segurança.
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1.6. COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

Neste item são descritas as Competências Comportamentais comuns a todos os MN.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Comprometimento

 Capacidade de desenvolver alto grau de

compromisso com os trabalhos e seus

resultados, de modo a tomar as

providências necessárias para atingir os

resultados previstos.

1.1-Cumprir  os  procedimentos  previstos,

seguindo cadeia hierárquica.
1.2-Buscar  informações  que  detalhem  suas

tarefas  antes  da  execução,  visando  melhor

resultado.
1.3-Instruir  os  pares  recém-embarcados  para

atentarem  à  postura  militar  e  ao  fiel

cumprimento  da  hierarquia  e  disciplina  em

prol do cumprimento da missão da OM.
1.4-Executar  suas  tarefas,  mantendo-se

preocupado com a sua segurança, do pessoal

com quem trabalha e do material.
1.5-Esgotar as possibilidades de conclusão de

tarefas,  antes  de interromper  o  processo de

trabalho sob sua responsabilidade, mantendo

o superior informado.
2-Comunicação

Capacidade de transmitir e receber

informações faladas, escritas ou visuais de

forma clara e objetiva, com entendimento

entre os envolvidos, facilitando a divulgação

e compreensão das tarefas.

2.1-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou

ordens, mantendo a postura militar.

3-Controle Emocional

Capacidade de lidar com situações que

mobilizam afetos e/ ou emoções sem se

deixar suplantar por elas, mantendo uma

postura esperada, sem perder a capacidade

3.1-Manter a concentração na realização das

tarefas, mesmo sob pressão ou estresse.
3.2-Manter  atitude  adequada  perante

situações adversas.
3.3-Ter  paciência  em  situações  adversas,  de
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de raciocinar e agir de forma lógica e

coerente, segundo os padrões esperados.

perigo ou sob pressão e estresse.

4-Coragem Moral

Capacidade de defender e se comportar

com base no correto, justo e próprio,

mesmo com risco evidente de prejuízo

moral.

4.1-Admitir  desconhecimento  de  algum

procedimento  ou  informação  que  afete  a

tarefa.
4.2-Assumir suas decisões.
4.3-Solicitar ajuda aos membros da equipe em

momentos  de  dificuldade,  inopinados  ou

desconhecimento técnico.
5-Criatividade

Capacidade de encontrar novas ideias,

viáveis e adequadas para solução de

problemas, situações inopinadas e impasses.

5.1-Apresentar  ideias  novas  para  resolver

problemas  recorrentes  ou  que  parecerem

difíceis  de  solucionar,  mantendo  a  postura

militar durante todo o processo.

6-Cultura de qualidade

Capacidade de primar pela qualidade  para

buscar contínuas melhorias nos processos

de trabalho e otimizar resultados.

6.1-Empenhar-se na boa execução das tarefas.
6.2-Empenhar-se  nos  adestramentos  para

potencializar seu desempenho.
6.3-Retirar  ensinamentos  nas  experiências

transmitidas  pelos  superiores,  para  melhor

contribuir na execução das tarefas.
6.4-Executar  os  procedimentos,  de  acordo

com  os  manuais  e  normas  de  segurança

estabelecidas.
6.5-Manter  atenção  elevada  durante  as

tarefas  para  evitar  erros  e  maximizar

resultados.
6.6-Aprender com erros cometidos para evitar

reincidências.
6.7-Executar  suas  tarefas,  mantendo-se

preocupado com a sua segurança, do pessoal

com quem trabalha e do material.
7-Disponibilidade

Capacidade de se manter acessível aos

militares pares e subordinados, e/ou

7.1-Mostrar  disposição  para  o  cumprimento

das missões, independente do dia e hora.
7.2-Mostrar  disposição  para  ajudar,  nos
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engajar-se em tarefas sempre que

necessário.

momentos de dificuldades, dúvidas ou falta de

material.

8-Espírito de Equipe

Capacidade de trabalhar em conjunto,

tendo atitudes de colaboração para a

consecução dos objetivos estabelecidos,

promovendo um ambiente harmonioso e

colaborativo.

8.1-Permanecer presente junto à equipe até a

conclusão  das  tarefas,  durante  situações  de

perigo, dificuldades ou inopinados.
8.2-Trocar informações com a equipe antes do

pronto ao superior.
8.3-Participar  de  atividades  recreativas  e

sociais  para  aumentar  sentimento  de

pertencimento ao grupo de trabalho.
8.4-Respeitar  o  conhecimento  dos  pares

envolvidos  na  execução  das  tarefas,  agindo

com  tolerância  perante  erros,  limites  e

desconhecimentos.
8.5-Estimular  o  espírito  de  coesão  e

camaradagem da equipe de trabalho.
8.6-Ser  cortês  e  educado  no  trato  com  a

equipe de trabalho.
8.7-Participar de todas as tarefas, inclusive as

que requererem força física.
8.8-Acatar  opinião  dos  militares  da  equipe

sobre as tarefas rotineiras.
8.9-Manter  a  equipe  de  trabalho  informada

sobre as etapas e/ou alterações das tarefas.
9-Flexibilidade

Capacidade de rever ou alterar suas

opiniões e conceitos em face de novos

dados, ideias ou pontos de vista.

9.1-Aceitar  opiniões  e  sugestões  que

contribuam  para  melhora  da  execução  das

tarefas.

10-Iniciativa

Capacidade de agir, em tempo hábil e de

forma adequada, sobre ideias e/ou fatos

10.1-Executar  as  tarefas  rotineiras,  sem

necessidade de ser mandado.
10.2-Comunicar  ao  escalão  superior  uma
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inesperados, principalmente em situações

de emergência e/ou perigo, independente

de ordem, visando a uma solução imediata.

restrição  ou  limitação  que  comprometa  a

tarefa, assim que observada.

11-Motivação

Capacidade de estimular a equipe no

alcance das metas e cumprimento das

tarefas, superando as dificuldades e

inopinados.

11.1-Conscientizar seus pares, mostrando-lhes

a importância do cumprimento da rotina.
11.2-Identificar  a  razão  e  a  importância  das

tarefas designadas a si, para executá-las com

mais dedicação e empenho.
11.3-Demonstrar  entusiasmo  e  energia  na

execução  das  tarefas,  após  recebimento  de

elogio ou reconhecimento decorrente de seu

desempenho.
12-Organização e Planejamento

Capacidade planejar ações, organizar

ambiente ou equipe de forma a priorizar a

sequência necessária ou a forma  de

execução das tarefas, visando atingir os

objetivos previstos.

12.1-Executar  as tarefas,  utilizando  o  tempo

de forma eficaz.
12.2-Manter  o  local  de  trabalho  organizado,

facilitando a localização dos instrumentos de

trabalho.

13-Relacionamento Interpessoal

Capacidade de planejar ações, organizar

ambiente ou equipe de forma a priorizar a

sequência necessária ou a forma de

execução das tarefas, visando atingir os

objetivos previstos.

13.1-Conviver harmoniosamente com o grupo

de trabalho.
13.2-Separar  questões  profissionais  das

pessoais.
13.3-Relacionar-se  de  forma  cooperativa  e

agregadora  com os  militares  da  equipe  para

que  as  tarefas  sejam  realizadas  da  melhor

forma possível.
13.4-Utilizar  os  canais  de  comunicação  com

superiores, visando melhoria nos processos de

trabalho.
13.5-Demonstrar  satisfação  profissional  na

execução das tarefas designadas.
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14-Responsabilidade

Capacidade de cumprir com seus deveres,

assumindo seus atos e opiniões, mesmo em

situações adversas.

14.1-Cumprir  com  as  obrigações  inerentes  a

sua função.
14.2-Ser  coerente  e  responsável  pelos  seus

atos e ações.
14.3-Realizar  as  tarefas  dentro  do  prazo

determinado.
15-Zelo

Capacidade de preocupar-se ao lidar com

projetos, tarefas, objetos ou máquinas,  com

o fim de evitar o desperdício de recursos ou

danos materiais.

15.1-Ser  cuidadoso  no  manuseio  dos

equipamentos, ferramentas e manuais. 
15.2-Resguardar  de  danos  o  ambiente  de

trabalho,  seus  equipamentos,  ferramentas  e

manuais, contribuindo para um bom ambiente

de trabalho.
15.3-Adotar  uma  postura  adequada  ao

ambiente  laboratorial, demonstrando

organização, asseio e responsabilidade.
16-Disciplina Militar

Capacidade de observar e acatar

integralmente as leis, regulamentos, normas

e disposições que fundamentam o

organismo militar e coordenam seu

funcionamento regular e harmônico

traduzindo-se pelo cumprimento do dever

por parte de todos e de cada um em

particular.

16.1-Apresentar-se  de  maneira  enérgica  e

marcial em todas as circunstâncias.
16.2-Desenvolver os reflexos de obediência e

o sentimento de coesão.
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INTENCIONALMENTE EM BRANCO
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 CAPÍTULO 2 

 

REFERENCIAIS DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DAS ESPECIALIDADES DOS CABOS DO

CORPO DE PRAÇAS DA ARMADA (CPA)  PARA OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

 

2.1. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE AM (ARMAMENTO) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

AM.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

 2.1.1. Perfil Profissional 

A  Praça  especializada  em  Armamento  (AM)  opera,  manuseia,  pesquisa  avarias  e

realiza  manutenção,  a  bordo  dos  navios  da  MB,  de  mísseis,  canhões,  metralhadoras,

torpedos, minas, bombas de profundidade e respectivos sistemas de controle e lançamento.

O CB-AM também transporta, manuseia e mantém a munição de canhões, metralhadoras e

armamento leve. Alé m disso, emprega armamento leve e sua munição. 

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-AM é capacitado no Curso de

Especialização de  Armamento (C-Espc-AM),  nos  sistemas  e  equipamentos  comuns  ou  de

largo  emprego  nos  navios  da  MB.  Estes  sistemas  e  equipamentos  são  definidos  pelas

Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de CB-AM no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-AM

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e

toda a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-AM

concludente do C- Espc-AM receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Material Bélico.

Em consonância  com o CNCT, o CB-AM presta suporte e compõe equipes multidisciplinares

direcionadas às diversas tecnologias da área bélica da MB. 
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-AM 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 
 

 

  

 

1-Emprego de manuais e

desenhos técnicos 

1.1-Identificar  simbologia  padrão  de  componentes

elétricos, eletrônicos, mecânicos e hidráulicos. 
1.2-Interpretar  manuais  técnicos,  desenhos,  planos,

esquemas  e  diagramas  elétricos,  de  acordo  com  as

normas estabelecidas. 
1.3-Empregar informações contidas em manuais técnicos,

planos, desenhos técnicos e diagramas esquemáticos na

operação e manutenção de equipamentos. 
1.4-Realizar levantamento dos dados técnicos fornecidos

pelo  fabricante  do  equipamento,  registrando  os  numa

planilha. 
1.5-Aplicar  o  sistema  de  manutenção  referente  ao

equipamento,  de  acordo  com  as  instruções  do  manual

técnico,  comparando  com  os  dados  obtidos  em

manutenção anterior. 
1.6-Verificar  condição  de  operação  dos  equipamentos

eletroeletrônicos, hidráulicos e mecânicos, por meio dos

procedimentos  contidos  nas  instruções  do  manual

técnico, registrando as informações operacionais. 
1.7-Operar equipamentos eletroeletrônicos, por meio dos

procedimentos  contidos  nas  instruções  do  manual

técnico, registrando as informações. 
1.8-Descrever  a  teoria  de  funcionamento  de

equipamentos  de  armamento,  a  partir  de  diagramas

esquemáticos. 
1.9-Empregar  procedimentos  de  segurança  de

informações,  previstos  no  Plano  de  Segurança  Orgânica

(PSO). 
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2-Produção oral e escrita  em

Inglês 

2.1-Reconhecer  palavras  e  expressões  escritas  de  uso

corrente no contexto do trabalho. 
2.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e

usuais, escritas em textos, avisos, painéis, telas, quadros,

cartazes e folhetos empregados no contexto técnico em

que trabalha. 
2.3-Interpretar  as  principais  instruções  contidas  em

manuais e planos escritos em Inglês. 
2.4-Extrair  dados técnicos dos sistemas e equipamentos

de manuais e planos escritos em Inglês. 
2.5-Empregar, oralmente, expressões e frases simples para

descrição de situações do ambiente de trabalho. 
2.6-Preencher  ficha  com dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos. 
2.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho. 

3-Cumprimento de normas de

segurança 

3.1-Cumprir  os  avisos  e  as  normas  de  segurança

preconizadas  pelo  fabricante  do  equipamento  e  pelas

normas da MB. 
3.2-Verificar condições do ambiente de trabalho (limpeza,

umidade, iluminação etc.) onde há uso de equipamentos

eletroeletrônicos  e  respectivos  quadros  elétricos  que

possam  oferecer  risco  a  segurança  do  pessoal  e  do

material. 
3.3-Manter afixados avisos ou lembretes de alerta sempre

que os equipamentos ou disjuntores devam permanecer

desalimentados.
3.4-Usar  corretamente  equipamento  de  proteção

individual compatível com a tarefa a executar, orientando

outros militares envolvidos no trabalho. 
3.5-Identificar ações preventivas para evitar ocorrência de
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choque elétrico. 
3.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros. 

3.7-Conduzir adestramentos/briefing sobre precauções de

segurança.
3.8-Identificar a área de atuação da Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes (CIPA). 

4-Cumprimento do Sistema

 de Manutenção Planejada (SMP) 

4.1-Aplicar  procedimentos  normativos  do  SMP  para  os

equipamentos eletroeletrônicos, hidráulicos e mecânicos. 
4.2-Diferenciar escalões de manutenção, de acordo com

as instruções dos cartões do SMP. 
4.3-Identificar  as  Organizações  Militares  Prestadoras  de

Serviços  (OMPS)  que  executam  os  escalões  de

manutenção de equipamentos e sistemas. 
4.4-Executar  rotinas  do  SMP,  nos  escalões  de  sua

competência,  de  acordo  com  o  contido  em  cartão

específico. 
4.5-Registrar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  em

documento  apropriado,  elaborando  planilhas  ou  texto

digital quando solicitado. 
4.6-Comunicar  a  necessidade  de  substituição  de  peças,

unidades  e  componentes  de  equipamentos,  após

esgotados os recursos disponíveis. 
5.1-Empregar precauções de segurança antes de efetuar

as medições analógicas e/ou digitais. 

5.2-Verificar  se  os  equipamentos  de  teste  estão

calibrados e dentro do prazo de validade. 

5.3-Confirmar,  por  meio de medição,  o  funcionamento

dos  equipamentos  de  teste  a  partir  de  valores

conhecidos de componentes. 

5.4-Efetuar as medições analógicas e digitais, observando

 

 OSTENSIVO - 2-4 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

5-Utilização de medidores

digitais e analógicos 

as escalas de medidas a serem utilizadas. 

5.5-Utilizar medidores digitais e analógicos para verificar

os  valores  de  tensão,  corrente,  resistência  e  outras

variáveis. 

5.6-Aplicar regras básicas de conversão de valores entre

os sistemas de medidas. 

5.7-Utilizar osciloscópio em suas diversas aplicações. 

5.8-Verificar  se  as  características  do  osciloscópio

disponível  são compatíveis  com as que se deseja medir

em um sinal.  

6-Utilização de ferramentas 

de uso comum 

6.1-Cumprir os procedimentos de segurança na utilização

de ferramentas e acessórios. 
6.2-Realizar solda elétrica em contatos e terminais. 

6.3-Realizar emendas em fios e cabos elétricos. 

6.4-Manter em condições de pronto uso as ferramentas

de trabalho. 
6.5-Empregar ferramentas relativas a sua especialidade. 

6.6-Comunicar necessidade de substituição ou aquisição

de ferramentas. 

7-Registros técnicos 

7.1-Empregar informações contidas nos diversos tipos de

documentos técnico administrativos dos armamentos e

munições de bordo. 

7.2-Registrar testes, rotinas e informações das armas e

munições  nos  documentos  de  controle  técnico-

administrativo. 

7.3-Manter  atualizadas  as  informações  contidas  nos

diversos  tipos  de  documentos  técnico-administrativos

dos armamentos e munições de bordo: livro mestre, livro

de munição, livro histórico, etc. 

7.4-Registrar procedimentos de emergência utilizados na
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operação de armamentos. 

7.5-Subsidiar  supervisor  na  elaboração  de  relatórios  de

avarias. 

7.6-Registrar  valores  obtidos  pelos  instrumentos  de

medidas. 

7.7-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros. 

7.8-Manter o arquivo de trabalho organizado. 

8-Identificação dos 

circuitos vitais 

8.1-Descrever  o  funcionamento  dos  dispositivos  de

interrupção de fogo dos diversos armamentos debordo. 
8.2-Localizar  dispositivos  de  interrupção  de  fogo  dos

diversos armamentos de bordo. 
 8.3-Operar  dispositivos  de  graduação  de  espoleta  dos

diversos armamentos de bordo. 
8.4-Descrever redes  dos  sistemas  hidráulicos  dos

armamentos de bordo. 
8.5  Operar  os  sistemas  hidráulicos  dos  armamentos  de

bordo. 

9-Cumprimento dos

procedimentos de segurança 

relativos ao manuseio de armas e

munições 

9.1-Identificar  as  situações  de  risco  para  a  operação

(conteira e elevação) de metralhadoras, canhões, reparos

de  lançamento  de  torpedos  e  mísseis,  adotando  as

medidas para minimizar os riscos. 
9.2-Identificar  materiais  e  rotas  para  o  transporte  dos

mísseis e das diversas munições de bordo. 
9.3-Empregar  rotas  de  segurança  para  transporte  de

munição em situações de emergência. 
9.4-Cumprir os procedimentos de segurança na operação

do  armamento  e  dos  sistemas  associados,  orientando

outros militares envolvidos no trabalho. 
9.5-Cumprir os procedimentos de segurança no manuseio,

transporte e armazenagem de armas, mísseis, munição e
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pirotécnicos,  orientando  outros  militares  envolvidos  no

trabalho. 

10-Armazenagem de armas e

munição 

10.1-Distinguir locais específicos para armazenamento dos

mísseis, torpedos e dos diversos tipos de munição. 
10.2-Inspecionar regularmente a escoteria e os paióis de

armas e de munição.
10.3-Testar as redes de borrifo e os sistemas de alarme e

vigilância da escoteria e paióis de munição. 
10.4-Identificar tipos de mísseis  e  torpedos por número

de série. 
10.5-Registrar temperatura e taxa de umidade dos paióis

de munição, em livro apropriado. 
10.6-Identificar tipos de munição, espoletas e pólvoras por

lotes. 
10.7-Cumprir  procedimentos  de  segurança  relativos  ao

manuseio de combustíveis dos armamentos, incluindo a

liberação de gases tóxicos. 
10.8-Manter  escoteria  e  paióis  de  munição  dentro  das

normas de armazenagem. 
10.9-Aplicar os procedimentos de segurança orgânica em

paióis de munição e escoteria, conforme previsto em PSO.
 

 

 

 

 11-Operação com 

armas leves 

11.1-Descrever o funcionamento da submetralhadora, da

pistola e do fuzil. 
11.2-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  para

operação do armamento leve, orientando outros militares

envolvidos no trabalho. 
11.3-Cumprir  Instruções  Preparatórias  para  o  Tiro  (IPT)

com o armamento leve. 
11.4-Efetuar tiro com armamento leve. 

11.5-Executar procedimentos de segurança para sanar os

possíveis acidentes e/ou incidentes de tiro. 
11.6-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva  do
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armamento leve, no escalão de sua competência. 
11.7-Cumprir rotinas de pré e pós tiro, de acordo com os

procedimentos previstos. 

12-Operações com

 metralhadoras

12.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  para

operação com metralhadoras. 
12.2-Executar os procedimentos de segurança para sanar

os possíveis acidentes e/ou incidentes de tiro. 
12.3-Empregar os procedimentos de segurança em caso

de falhas em armas ou munição. 
12.4-Identificar  as  partes  componentes  das

metralhadoras. 
12.5-Descrever o funcionamento das metralhadoras. 
12.6-Acompanhar  alinhamento  entre  os  sistemas  de

armas  e  seus  respectivos  sensores,  supervisionando  a

correta leitura dos mostradores. 
12.7-Descrever os  procedimentos  para o guarnecimento

das metralhadoras. 
12.8-Manter  metralhadoras  prontas  para  emprego

imediato. 
12.9-Cumprir rotinas de pré e pós-tiro, de acordo com os

procedimentos previstos.

13-Operação com canhões 

13.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  para

operação  com  canhões,  orientando  outros  militares

envolvidos no trabalho. 
13.2-Executar os procedimentos de segurança para sanar

os  possíveis  acidentes  e/ou  incidentes  de  tiro  com  os

canhões. 
13.3-Empregar os procedimentos de segurança em caso

de falhas nos canhões e em sua munição. 
13.4-Identificar partes componentes dos canhões. 
13.5-Descrever o funcionamento dos canhões. 
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13.6-Identificar circuitos vitais dos sistemas dos canhões

debordo:  interrupção  de  fogo,  graduação  de  espoletas,

redes hidráulicas, etc. 
13.7-Acompanhar  alinhamento  entre  os  sistemas  dos

canhões e os sensores associados. 
13.8-Executar tarefas dos componentes da guarnição dos

canhões. 
13.9-Manter canhões prontos para emprego imediato. 
13.10-Cumprir rotinas de pré e pós-tiro, de acordo com os

procedimentos previstos. 
13.11-Operar sistemas de dados digitais que controlam os

canhões de bordo. 

14-Operação com armas

submarinas 

14.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação

com armas submarinas. 
14.2-Operar  o  sistema  de  lançamento  de  armas

submarinas. 
14.3-Operar  sistemas  hidráulicos  e  pneumáticos

associados às armas submarinas e seus lançadores. 
14.4-Descrever as situações de risco durante a purgação, o

enchimento, a drenagem e o carregamento dos sistemas

hidráulicos  e  pneumáticos  associados  às  armas

submarinas e seus lançadores,  identificando as medidas

adotados para minimizá-los. 
14.5-Realizar procedimentos de purgação, de enchimento,

de drenagem e do carregamento dos sistemas hidráulicos

e  pneumáticos  associados  às  armas  submarinas  e  seus

lançadores. 
14.6-Testar reparos de armas submarinas. 
14.7-Operar reparos de armas submarinas. 
14.8-Lubrificar reparos de armas submarinas. 
14.9-Testar sistema de lançamento de armas submarinas. 
14.10-Cumprir rotinas de pré e pós-tiro, de acordo com os
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procedimentos previstos. 
14.11-Acompanhar  alinhamento  entre  os  sistemas  de

armas submarinas e os sensores associados. 

15-Execução de reparos dos

armamentos e seus

equipamentos associados 

15.1-Acompanhar  reparos  de  2º  escalão,  manutenções

preventivas  e  corretivas  do  armamento  e  seus

equipamentos associados, realizadas por órgãos de apoio. 
15.2-Executar  reparos  de  1º escalão  dos  equipamentos

mecânicos e hidráulicos dos armamentos. 
15.3-Identificar avarias ou vazamentos de óleo em redes

hidráulicas. 
16-Alinhamento 

dos sistemas de armas 

16.1-Identificar  mostradores  e  indicadores  dos

armamentos sob sua responsabilidade. 
16.2-Interpretar  leituras  de  cada  mostrador  e  indicador

dos armamentos sob sua responsabilidade. 

17-Operação e manutenção 

dos elevadores de munição 

17.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação

dos elevadores de munição. 
17.2- Operar elevadores de munição dos armamentos e

de seus  equipamentos associados.   
17.3-Testar elevadores de munição e seus equipamentos

associados.
17.4-Executar reparos  de  1º escalão  dos  equipamentos

mecânicos,  hidráulicos  e  elétricos  dos  elevadores  de

munição. 
 

 

18-Operação com torpedos, seus

lançadores e equipamentos

associados 

18.1-Descrever as partes principais do torpedo. 
18.2-Descrever  as  partes  componentes  do  sistema  de

lançamento dos torpedos. 
18.3-Operar tubos de lançamento. 
18.4-Instalar em aeronave: mísseis, torpedos e bomba de

profundidade. 
18.5-Operar os kits de armar e desarmar aeronave. 
18.6-Descrever os perigos no manuseio de combustíveis
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tóxicos. 
18.7-Utilizar  equipamentos  de  proteção  individual  no

manuseio de combustíveis tóxicos. 
18.8-Utilizar ferramentas necessárias para o manuseio de

combustíveis tóxicos. 
 

19-Utilização de listagem ou

catálogo de sobressalentes 

19.1-Obter  informações  no  Plano  de  Apoio  Logístico

Integrado (PALI) e/ou nos catálogos de sobressalentes. 
19.2-Utilizar informações do PALI  e/ou dos catálogos de

sobressalentes para efetuar reparos. 
19.3-Comparar  especificações  obtidas  de  sobressalentes

com os itens a serem substituídos. 
 

20-Preenchimento de pedidos de

serviços (PS) 

20.1-Descrever estrutura documental do PS. 
20.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 
20.3-Efetuar controle de PS e ordens de serviço. 
20.4-Acompanhar  andamento  do  reparo  junto  às

Organizações Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) e

OM de apoio. 
 

21-Preenchimento de  

pedidos de material 

21.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos

diversos  sistemas  empregados  pela  MB,  com  base  nos

manuais  técnicos,  planos  ou  listas  de  dotação  de

sobressalentes. 
21.2-Elaborar pedidos de aquisição de material, seguindo

as normas em vigor na MB e as ordens internas. 
21.3-Controlar  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados. 
22.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 
22.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
22.3-Nadar  de acordo com os parâmetros  estabelecidos

na norma em vigor. 
22.4-Permanecer dentro d'água,  sem uso de auxílios de
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22-Condicionamento e 

Higidez Física 

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor. 
22.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos

na norma em vigor. 
22.6-Realizar exercícios de força muscular, de resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida.

22.7-Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na

norma em vigor. 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-AM 

 COMPETÊNCIAS INDICADORES 

 1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto grau de

compromisso com as tarefas e seus

resultados, de modo tomaras providências

necessárias para atingir os resultados

previstos. 

1.1-Esgotar as  possibilidades de reparo antes de

propor  a  alienação  do  equipamento  sob  sua

responsabilidade. 
1.2-Cumprir  os  procedimentos  previstos,

informando à equipe as dificuldades encontradas.
1.3-Agregar valor aos processos de trabalho, de

forma voluntária. 
1.4-Executar  suas  tarefas,  mantendo-se

preocupado com sua segurança, do pessoal com

quem trabalha e do material. 
2-Comunicação 

Capacidade de transmitir e receber

informações faladas, escritas ou visuais de

forma clara e objetiva, com entendimento

entre o desenvolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das tarefas. 

2.1-Estimular a interação entre os militares. 

2.2-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou

ordens. 

 3-Controle Emocional 3.1-Ter  paciência  em  situações  adversas,

 

 OSTENSIVO - 2-12 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

Capacidade de dominar e direcionar suas

reações emocionais, mesmo frente a

situações adversas, mantendo o controle

para decidir e agir adequadamente. 

inopinadas, de perigo ou estresse. 
3.2-Permanecer tranquilo nas situações adversas,

quando sob pressão ou estresse intenso. 
3.3-Manter  capacidade  de análise  e  tomada de

decisão  nas  situações  nas  situações  de  perigo

rotineiras que envolvem explosivos e armas. 
4-Coragem Moral 

Capacidade de defender e se comportar

com base no correto, justo e próprio,

mesmo com risco evidente de prejuízo

pessoal. 

4.1-Admitir  desconhecimento  de  algum

procedimento ou informação que afete a tarefa. 
4.2-Solicitar  ajuda  aos  membros  da  equipe  em

momentos  de  dificuldade,  inopinados  ou

desconhecimento técnico. 

5-Criatividade 

Capacidade de encontrar novas ideias,

viáveis  e  adequadas  para  solução  de 

problemas, situações inopinadas e

impasses. 

5.1-Apresentar  ideias  novas  para  resolver

problemas  recorrentes  ou  que  parecem  difíceis

de solucionar. 

5.2-Improvisar  quando  necessário,  mantendo-se

alinhado as normas e políticas de segurança. 

6-Cultura de Qualidade 

Capacidade de primar pela qualidade para

buscar contínuas melhorias nos processos

de trabalho e otimizar resultados. 

6.1-Manter-se  atualizado  nas  qualificações

profissionais. 
6.2-Estimular que a execução dos procedimentos

seja feita por especialistas. 
6.3-Aplicar  os  conhecimentos  atualizados  na

execução.
6.4-Estimular o nivelamento de conhecimento da

equipe. 
6.5-Executar os procedimentos de acordo com os

manuais e normas estabelecidas.
6.6-Manter  atenção  elevada  durante  as  tarefas

para evitar erros e maximizar resultados. 
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7-Disponibilidade  

Capacidade de se manter acessível aos

militares pares e subordinados, e/ou

engajar-se em tarefas sempre que

necessário.  

7.1-Mostrar  disposição  para  ajudar,  nos

momentos  de  dificuldades,  dúvidas  ou  falta  de

material. 

 8-Espírito de Equipe  

Capacidade de interagir positivamente e

integrar-se nas atividades coletivas,

contribuir espontânea e

desinteressadamente com as atividades

de outrem, esforçando-se em benefício de

uma causa comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e limitados a sua

função. 

8.1-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências

profissionais  anteriores  e  conhecimentos  que

influenciam no desenvolvimento das tarefas. 
8.2-Trocar  informações  com  a  equipe  antes  do

pronto ao superior. 
8.3-Manter a equipe informada sobre as etapas

e/ou alterações das tarefas. 
8.4-Estimular  o  espírito  de  coesão  e

camaradagem na equipe. 
8.5-Participar de todo processo de execução das 

tarefas.
8.6-Escutar opinião dos militares do grupo sobre

as tarefas rotineiras. 
9-Flexibilidade 

Capacidade de adaptar-se as mudanças e

as necessidades emergentes, de rever

postura mediante situações inopinadas ou

opiniões divergentes. 

9.1-Aceitar opiniões e sugestões que contribuam

para melhora da execução das tarefas. 
9.2-Implantar  mudanças  necessárias  ao

aprimoramento das tarefas. 

10-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo hábil e de

forma adequada, sobre ideias e/ou fatos

inesperados, principalmente em situações

de emergência e/ou perigo, independente

de ordem, visando a uma solução

imediata.

10.1-Agir  espontaneamente  frente  a  uma

demanda ou problema, a fim de contribuir para

melhor execução das tarefas. 

 

 OSTENSIVO - 2-14 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

 11-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou grupais, a

fim de atingir objetivos  organizacionais,

estabelecendo um clima de motivação e

desenvolvimento da equipe. 

11.1-Demonstrar  satisfação  profissional  na

execução das tarefas atinentes a especialidade. 
11.2-Dar  um norte  à  equipe nos  momentos  de

dispersão ou desânimo. 
11.3-Refletir  sobre  as  opiniões  da  equipe  que

divergem da sua. 
11.4-Reconhecer a importância e o empenho do

trabalho em equipe para o sucesso da missão. 
11.5-Atentar para a satisfação da equipe quanto

às condições de trabalho. 
11.6-Praticar a descentralização  das  tarefas

preparando  a  equipe  para  assumir

responsabilidades.
11.7-Estimular  o  sentimento  de  pertencimento

em cada integrante da equipe. 
11.8-Agregar novos conhecimentos ao mostrar os

erros da equipe. 
11.9-Coordenar as diversas atividades do grupo,

mantendo a equipe coesa e comprometida com

os objetivos e finalidades da profissão. 
12-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe no

alcance das metas e cumprimento das

tarefas, superando as dificuldades e

inopinados. 

12.1-Estimular  a  equipe,  influenciando-a  para  a

execução das tarefas. 
12.2-Demonstrar  entusiasmo  e  energia  para  a

equipe na execução das  tarefas  e superação de

dificuldades. 

 13-Organização e Planejamento 

Capacidade planejar ações, organizar

ambiente ou equipe de forma a priorizar a

sequência necessária ou a forma de

execução das tarefas, visando atingir os

13.1-Planejar a realização das tarefas, utilizando o

tempo de forma eficaz. 
13.2-Planejar, de  modo  prático  e  objetivo,  a

realização das tarefas. 
13.3-Disponibilizar  os  materiais,  manuais  e

rotinas a serem cumpridas para toda equipe. 
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objetivos previstos. 13.4-Esquematizar  o  desenvolvimento  das

diversas  atividades  de  modo  sistemático  e

coerente para posterior execução.
14-Proatividade 

Capacidade de apresentar atitudes prévias

capazes de impedir agravamento de

problemas ou situações inopinadas que

afetem o sucesso do cumprimento das

tarefas. 

14.1-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis

problemas,  delineando algumas linhas  de ações

para solucioná-los. 
14.2-Verificar  constantemente a  necessidade  de

Programação  prévia  das  atividades  inerentes  à

especialidade. 

15-Relacionamento Interpessoal

 Capacidade de interação empática e

respeitosa, mesmo em situações

adversas, sob pressão ou de estresse

intenso, mantendo um ambiente

organizacional agradável e unido. 

15.1-Separar  questões  profissionais  das

pessoais. 

15.2-Respeitar  o  conhecimento  do  pessoal

envolvido  na  execução  da  tarefa,  agindo  com

tolerância  perante  erros,  limites  e

desconhecimentos. 

15.3-Perguntar  opinião  da  equipe  sobre  a

execução das tarefas.

16-Responsabilidade

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e opiniões,

mesmo em situações adversas. 

16.1-Ser coerente e responsável pelos seus atos

e ações. 

2.2. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE AR (ARRUMADOR)

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

AR.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

 2.2.1. Perfil Profissional 

A Praça especializada em Arrumador (AR) organiza e executa serviços em eventos e

cerimoniais, empregando normas protocolares e etiqueta; opera e mantém equipamentos,
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aparelhos  e  utensílios;  executa  serviços  de  hotelaria;  aplica  técnicas  de  arrumação e  de

limpeza de incumbências;  controla bens patrimoniais  de sua responsabilidade; auxilia  no

controle do municiamento; atua como despenseiro de autoridades; armazena e manipula

alimentos e confecciona ornamentos decorativos e coquetéis. 

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-AR é capacitado, no Curso de

Especialização  de  Arrumador  (C-Espc-AR),  para  o  cumprimento  de  procedimentos

normativos comuns e de largo emprego na execução dos serviços técnicos e logísticos em

eventos  e  cerimoniais  da  MB.  Estes  procedimentos  são  definidos  pelas  Organizações

Militares Orientadoras Técnicas e constam do currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de CB-AR no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-AR será

estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e toda

a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-AR

concludente do C- Espc-AR receberá diploma de Técnico em Eventos. 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-AR 

 

COMPETÊNCIAS 
INDICADORES 

1-Emprego de manuais

e normas técnicas 

1.1-Interpretar  os  manuais,  normas  técnicas,  Regulamentos  de

Uniformes da Marinha do Brasil  (RUMB),  protocolos e croquis  de

dispositivos de eventos.
1.2-Empregar  as  informações  contidas  em  manuais  técnicos  na

operação e manutenção de equipamentos. 
1.3-Aplicar o sistema de manutenção referente ao equipamento, de

acordo com as instruções do manual técnico, comparando com os

dados obtidos em manutenção anterior. 
1.4-Verificar a condição de operação dos equipamentos, por meio
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dos  procedimentos  contidos  nas  instruções  do  manual  técnico,

registrando as informações operacionais. 

2-Produção oral e

 escrita em Inglês 

2.1-Reconhecer  palavras  e  expressões  escritas  simples  de  uso

corrente no contexto do trabalho. 
2.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e  usuais,

escritas em textos, avisos, painéis, telas, quadros, cartazes e folhetos

empregados no contexto técnico em que trabalha. 
2.3-Empregar oralmente, expressões e frases simples para descrição

de situações do ambiente de trabalho. 
2.4-Escrever expressões e frases curtas e simples sobre atividades

do trabalho. 
 

 

 3-Cumprimento de

normas

de segurança 

3.1-Verificar  as  condições  do  ambiente  de  trabalho  nos  espaços

adjacentes aos quadros elétricos  e  equipamentos eletroeletrônicos

que  possam  oferecer  risco  a  segurança  do  pessoal:  limpeza,

umidade, iluminação etc. 
3.2-Manter afixados avisos ou lembretes de alerta sempre que os

equipamentos ou disjuntores devam permanecer desalimentados. 
3.3-Usar o equipamento de proteção individual  compatível com a

tarefa  a  executar,  orientando  outros  militares  envolvidos  no

trabalho. 
3.4-Identificar ações preventivas para evitar ocorrência de choque 

elétrico. 
3.5-Aplicar os procedimentos de primeiros socorros. 
3.6-Identificar a área de atuação da Comissão Interna de Prevenção

de Acidentes (CIPA). 
 

 4-Cumprimento do

Sistema de

Manutenção 

Planejada (SMP) 

4.1-Aplicar os procedimentos normativos do SMP previstos para os

equipamentos dentro de sua área de atuação. 
4.2-Diferenciar os escalões de manutenção. 
4.3-Executar as rotinas do SMP, nos escalões de sua competência. 
4.4-Registrar  o  cumprimento das  rotinas  do SMP em documento

apropriado. 
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4.5-Comunicar a necessidade de substituição de peças, unidades e

componentes  de  equipamentos,  após  esgotados  os  recursos

disponíveis. 
 

5-Utilização de

ferramentas de uso

comum 

5.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas. 
5.2-Manter em condições de pronto uso as ferramentas de trabalho.
5.3-Comunicar  a  necessidade  de  substituição  ou  aquisição  de

ferramentas. 

 

6-Operação de

equipamentos e 

aparelhos de 

cozinha e lavanderia 

6.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

equipamentos e aparelhos. 
6.2-Operar máquina de laminar frios. 
6.3-Operar cafeteiras industriais. 
6.4-Operar espremedores industriais. 
6.5-Operar sanduicheiras. 
6.6-Operar balcão térmico. 
6.7-Operar recheaud. 
6.8-Operar máquina de fabricação de gelo. 
6.9-Operar estufa térmica. 
6.10-Operar bebedouros industriais. 
6.11-Operar refrigerador. 
6.12-Operar freezer. 
6.13-Operar microondas. 
6.14-Operar lavadoras de roupas domésticas e industriais. 
6.15-Operar máquinas de secar roupas. 
6.16-Operar máquinas de lavar louças. 
6.17-Limpar equipamentos e aparelhos, após utilização. 

6.18-Executar a manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

nos  equipamentos  e  aparelhos,conforme  as  instruções  do

fabricante. 

7.1-Identificar as leis fundamentais da alimentação. 

7.2-Caracterizar  os  grupos  dos  alimentos  da  pirâmide  alimentar

brasileira. 
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 7-Aplicação de conceitos de

nutrição e dietética na 

elaboração de cardápios 

7.3-Identificar os principais alimentos que contribuem para a

promoção de alimentação saudável. 
7.4-Identificar os principais nutrientes e suas fontes. 
7.5-Subsidiar nutricionista na elaboração de cardápios. 

 

 

 

 

  

8-Armazenagem e

conservação de alimentos 

8.1-Distinguir  as  características  das  áreas  de  recebimento,

inspeção, pesagem, higienização e armazenagem de gêneros. 
8.2-Identificar os princípios de estocagem de gêneros. 
8.3-Executar técnicas de armazenagem de alimento. 

8.4-Controlar  a  temperatura  de  armazenagem,  conforme  o

tipo de alimento. 
8.5-Controlar a proliferação de pragas e vetores nas áreas de

armazenagem. 
8.6-Controlar a interferência de fatores ambientais nas áreas

de armazenagem. 
8.7-Identificar  as  características  próprias  e  impróprias  ao

consumo de alimentos. 
8.8-Cumprir  todas  as  etapas  concernentes  à  armazenagem

dos alimentos até o seu uso efetivo. 

8.9-Aplicar diferentes métodos de conservação dos alimentos. 

8.10-Utilizar material adequado para embalagem de alimentos

ou de outros gêneros relacionados à matéria-prima alimentar. 
8.11-Aplicar métodos de análise de perigos e pontos críticos e

de controle de alimentos. 
 9.1-Identificar  as  principais  fontes  de  contaminação  dos

alimentos. 
9.2-Identificar as vias de transmissão de micro-organismo nos

alimentos. 
9.3-Cumprir normas de higienização nas áreas de manipulação

de alimentos. 
9.4-Cumprir  normas  de  higienização  pessoal  de
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9-Execução de

procedimentos de 

controle higiênico sanitário 

manipuladores de alimentos. 
9.5-Cumprir  normas  de  higienização  na  conservação  dos

alimentos. 
9.6-Cumprir procedimentos de segurança alimentar. 
9.7-Acompanhar  a  execução  dos  procedimentos  de

imunização e desratização das incumbências. 
9.8-Interpretar a legislação de educação ambiental. 
9.9-Caracterizar as edificações e instalações sanitárias. 
9.10-Separar lixo orgânico. 

 

 

 

 

10-Confecção de ornamentos

decorativos 

10.1-Cumprir os procedimentos de segurança no manuseio de

utensílios cortantes. 
10.2-Utilizar facas e utensílios especiais para a confecção de

ornamentos. 
10.3-Confeccionar ornamentos em frutas. 
10.4-Confeccionar ornamentos em legumes. 
10.5-Confeccionar ornamentos em verduras. 
10.6-Confeccionar ornamentos com outros alimentos. 
10.7-Executar técnicas de dobraduras de guardanapos. 
10.8-Subsidiar  a  secretaria  do  gabinete  da  autoridade  na

confecção de prisma de mesa e cardápios temáticos. 
 

 

 

11-Preparação de 

coquetéis 

11.1-Cumprir os procedimentos de higienização no manuseio

de alimentos. 
11.2-Preparar canapés. 
11.3-Preparar mesa de frios. 
11.4-Preparar mesa de queijos e vinhos. 
11.5-Executar técnicas de sabrage para aberturas de garrafas. 
11.6-Diferenciar tipos de bebidas. 
11.7-Utilizar utensílios especiais na confecção de coquetéis. 
11.8-Preparar coquetéis alcoólicos e não alcoólicos. 
11.9-Servir vinho de honra (Vin d´honner). 
11.10-Servir brunch. 
11.11-Servir coffee brake. 
11.12-Servir cocktail souper. 
11.13-Servir cocktail party. 

 12.1-Diferenciar  o  emprego  de  louça,  copos,  talheres,
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12-Execução de técnicas de

servir à mesa 

baixelas e utensílios especiais, conforme o tipo de serviço. 

12.2-Higienizar utensílios. 

12.3-Arrumar mesa, de acordo com o cardápio a servir. 

12.4-Executar procedimentos de serviço à moda francesa. 

12.5-Executar procedimentos de serviço à moda diplomata. 

12.6-Executar procedimentos de serviços à moda inglesa. 

12.7-Executar procedimentos de serviço à moda americana. 

12.8-Executar procedimentos de serviço à moda russa. 

12.9-Executar procedimentos de serviço empratado. 

12.10-Executar  procedimentos  de  serviço  à  moda  table

d’hôtel. 

12.11-Executar procedimentos de serviço de buffet. 

 

 

 

 

 

 

  

13-Execução de serviços 

de hotelaria 

13.1-Identificar a estrutura dos hotéis de trânsito da MB. 
13.2-Identificar  a  estrutura  do  serviço  em  unidades  de

internação em hospitais da MB. 
13.3-Identificar  as  normas  de  funcionamento  e  rotinas  de

trabalho da governança dos hotéis de trânsito. 
13.4-Identificar os procedimentos referentes reservas. 
13.5-Identificar  o  check list  das acomodações dos  hotéis  de

trânsito e de quartos e enfermarias de hospitais. 
13.6-Inspecionar as unidades habitacionais. 
13.7-Identificar  as  características  de  hóspedes  de  serviços

hoteleiros. 
13.8-Identificar o tratamento dispensado aos hóspedes. 
13.9-Atender  telefone,  cumprindo  normas  e  regras  de

cortesia. 
13.10-Distinguir a composição de rouparia. 
13.11-Aplicar  as  regras  de  conservação  dos  tecidos  e

tapeçaria. 
13.12-Executar técnicas de arrumação de camas. 
13.13-Controlar inventários do material permanente de 
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hotéis. 
13.14-Diferenciar  tipos  de  limpeza:  diária,  concorrente  e

terminal. 
13.15-Utilizar equipamentos e produtos de limpeza. 
13.16-Executar técnicas de arrumação e rotinas de limpeza de

incumbências. 
 

 

14-Execução de serviços de 

despenseiro de 

Oficiais em comando 

14.1-Cumprir  a  rotina  de  limpeza  e  manutenção  de  Praça

d’Armas, refeitórios e copas. 
14.2-Manter em condições de pronto uso os uniformes dos

Oficiais em comando. 
14.3-Manter  limpos e arrumados os uniformes previstos  no

RUMB, providenciando os serviços necessários (lavanderia e

tinturaria a bordo ou externa). 
14.4-Operar ferros de passar, incluindo os de vapor. 
14.5-Diferenciar  medalhas,  insígnias,  distintivos  e

condecorações. 
14.6-Afixar  medalhas,  insígnias,  distintivos  e  condecorações

em uniformes de Oficiais em comando, em cumprimento ao

RUMB. 
 

 

  

15-Organização de 

eventos 

15.1-Classificar eventos. 
15.2-Identificar o porte e o público-alvo do evento. 
15.3-Aplicar as fases do planejamento. 
15.4-Identificar os tipos de serviços de garçons. 
15.5-Identificar  as  atribuições,  condutas  e  técnicas  das

brigadas do serviço de alimentos e bebidas. 
15.6-Aplicar  protocolos  para  arrumação  de  mesas  e

dispositivos de convidados por precedência. 
15.7-Aplicar o mis-en-place das mesas e seus esquemas. 
15.8-Aplicar procedimentos de etiqueta social e profissional. 

16-Controle de bens

patrimoniais da 

incumbência 

16.1-Utilizar  programas informatizados,  como ferramenta de

apoio às tarefas administrativas. 
16.2-Verificar  a  necessidade  de  baixa  ou  transferência  dos

materiais supostamente inservíveis. 
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16.3-Providenciar  a  etiqueta  contendo  as  características  do

material, quando do recebimento de itens novos. 
16.4-Realizar verificação  semanal  dos  materiais  sob  sua

responsabilidade. 
16.5-Controlar os bens patrimoniais da sua incumbência. 

17-Execução de tarefas do

municiamento 

17.1-Executar  os  procedimentos  de  abastecimento  de

material para o rancho. 

17.2-Controlar o recebimento de material para o rancho. 

17.3-Controlar a validade de gêneros. 

18-Registros Técnicos 

18.1-Registrar os procedimentos de emergência utilizados na

operação de equipamentos eletrônicos. 

18.2-Subsidiar  o  supervisor  na  elaboração de relatórios  de

avarias. 

19-Preenchimento de

pedidos de serviços (PS) 

19.1-Elaborar PS, em conformidade com as normas internas. 
19.2-Efetuar o registro ou arquivamento dos PS e ordens de

serviço. 
19.3-Acompanhar  o  andamento do reparo junto às  OM de

apoio. 
20-Preenchimento de

pedidos de material 

20.1-Elaborar pedidos de aquisição de material, seguindo as

normas em vigor na MB e ordens internas. 
 

21-Condicionamento e

Higidez Física 

21.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 

21.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
21.3-Nadar  de acordo com os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 
21.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor. 
21.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na

norma em vigor. 
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21.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 
21.7-Praticar  as  modalidades esportivas  previstas  na norma

em vigor. 
 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-AR 
 COMPETÊNCIAS INDICADORES 
1-Comunicação 

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas,

escritas ou visuais de forma

clara e objetiva, com

entendimento entre os

envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das

tarefas. 

1.1-Facilitar a comunicação entre os militares. 

1.2-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou ordens. 

2-Criatividade 

Capacidade de encontrar

novas ideias, viáveis e

adequadas para solução de

problemas, situações

inopinadas e impasses. 

2.1-Apresentar  alternativas  criativas  para  melhorar  os

processos de trabalho. 

3-Cultura de qualidade 

Capacidade de primar pela

qualidade, buscando contínuas

melhorias para

aperfeiçoamento dos

3.1-Executar  procedimentos  de  acordo  com  os  manuais  e

normas estabelecidas. 
3.2-Manter atenção elevada durante as tarefas para evitar

erros e maximizar resultados. 
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processos de trabalho. 
4-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e

desinteressadamente com as

atividades de outrem,

esforçando-se em benefício de

uma causa comum, sem ater-

se aos problemas peculiares e

limitados a sua função. 

4.1-Estimular o espírito de coesão e camaradagem. 

4.2-Participar de todas as tarefas, inclusive as que requerem

força física. 
4.3-Compartilhar informações com a equipe antes do pronto 

ao superior. 
4.4-Escutar a opinião dos militares sobre as tarefas do dia-a-

dia, independente do posto ou graduação. 

4.5-Manter  a  equipe  informada  sobre  as  etapas  e/ou

alterações das tarefas. 

5-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada,

sobre ideias e/ ou fatos

inesperados, principalmente

em situações de emergência e/

ou perigo, independente de

ordem, visando a uma solução

imediata. 

5.1-Agir  espontaneamente  frente  a  uma  demanda  ou

problema,  a  fim  de  contribuir  para  melhor  execução  das

tarefas. 

 6-Liderança 

Capacidade de agregar,

orientar e canalizar esforços

pessoais e/ou grupais, a fim de

atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo

um clima de motivação e

desenvolvimento da equipe. 

6.1-Estar  presente  com  o  grupo   nas  dificuldades  ou

inopinados até a solução do problema. 

6.2-Identificar o potencial de  sua equipe para confiar nela. 

6.3-Praticar a descentralização  das  tarefas  preparando  as

pessoas para assumirem suas responsabilidades. 
6.4-Demonstrar segurança e firmeza, promovendo um clima

de confiança. 
6.5-Promover o envolvimento de todos na tarefa. 
6.6-Reconhecer a importância e o empenho do trabalho em
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equipe para o sucesso da missão. 
 7-Relacionamento

Interpessoal 

Capacidade de interação

empática e respeitosa, mesmo

em situações adversas, sob

pressão  ou  de estresse

intenso, mantendo um

ambiente organizacional

agradável e unido. 

7.1-Perguntar  opinião  da  equipe  sobre  a  execução  das

tarefas. 
7.2-Separar as questões profissionais das pessoais. 

7.3-Ter paciência em situações adversas e ou inopinadas. 

7.4-Relacionar-se de forma cooperativa e agregadora com os

militares da equipe para que as tarefas sejam realizadas da

melhor forma possível. 
7.5-Conviver harmoniosamente com o grupo. 
7.6-Ser cortês no trato com a equipe. 

8-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com

seus deveres, assumindo seus

atos e opiniões, mesmo em

situações adversas. 

 

8.1-Assumir tanto os acertos, como os erros cometidos pela

equipe e ou pelo próprio. 

9-Tomada de Decisão  

Capacidade de analisar riscos,

oportunidades e as variáveis

envolvidas em uma tarefa,

visando escolher a alternativa

mais adequada para a solução

do problema dentro do prazo

estimado e de acordo com as

normas vigentes. 

9.1-Buscar  informações  com  a  equipe  para  tomada  de

decisão. 

9.2-Analisar  os  riscos  e  oportunidades  de  todas  as

alternativas possíveis para a tomada de decisão. 

 

2.3. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE CE (SISTEMAS DE CONTROLE E ELETRICIDADE) -

PARA OS CONCLUDENTES A PARTIR DE 2023 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

CE.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 
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 2.3.1.Perfil Profissional 

A Praça especializada em Sistemas de Controle e Eletricidade (CE) opera e mantém

geradores  de  Corrente  Alternada  (CA)  e  Corrente  Continua  (CC),  bem  como  os  seus

respectivos Quadros de Controle e de Distribuição de Energia; e também, os cabos de força

em  avarias.  Realiza  testes,  ajustes  e  reparos  em  unidades  modulares  e  equipamentos

eletroeletrônicos. Faz a manutenção em circuitos elétricos de força, iluminação e sinalização;

em  motores  elétricos  de  bombas  de  ventilação,  extração  de  ar  e  de  seus  respectivos

dispositivos de controle e proteção; em partes elétricas de equipamentos condicionadores

de  ar,  frigoríficas,  máquina  do  leme,  estabilizadores,  máquina  de  suspender,  guinchos

cabrestantes,  molinetes,  grupos  destilatórios,  estações  de  tratamento  de  efluentes,

separadores de água e óleo e outros equipamentos elétricos auxiliares e seus dispositivos de

controle e proteção. Além disso, o CB-CE também opera, controla e faz a manutenção de

transformadores;  retificadores  móveis  e  estáticos;  sistema de  proteção catódica;  sistema

degaussing;  acumuladores  e  baterias;  equipamentos  de  controle  e  monitoração  da

propulsão  e  das  máquinas  auxiliares;  agulhas  giroscópicas;  equipamentos  de  governo

automático;  hodômetros;  anemômetros;  sistemas  de  comunicações  por  fonoclamas,  por

telefones automáticos, por intercomunicadores e por circuitos de telefones autoexcitados;

sistemas de controle, segurança e alarme; equipamentos indicadores de rotação, de passo

do hélice, de ângulo do leme, de salinidade, de nível e de vazão de líquidos; síncronos e

servomecanismos;  equipamentos  de  controle  dos  estabilizadores;  equipamentos  de

automação pneumática, hidráulica e de controle de processo térmico. 

Para  o  desenvolvimento dessas  competências,  o  CB-CE é  capacitado no Curso de

Especialização  de  Sistemas  de  Controle  e  Eletricidade  (C-Esp-CE),  nos  sistemas  e

equipamentos  comuns  ou  de  largo  emprego  nos  navios  da  MB.  Estes  sistemas  e

equipamentos são definidos pelas Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e

constam do currículo do curso. 
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As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-CE no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-CE

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e

toda a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e a ser incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-

CE concludente do C-Espc-CE receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-CE 

 COMPETÊNCIAS INDICADORES 

 

 

1-Emprego de manuais e

desenhos técnicos 

1.1-Identificar simbologia padrão de componentes elétricos e 

eletrônicos. 
1.2-Interpretar  instruções  e  dados  de  manuais  técnicos,

desenhos,  planos,  esquemas  e  diagramas  elétricos,  de  acordo

com as normas técnicas estabelecidas. 
1.3-Empregar  as  informações  contidas  em  manuais  técnicos,

planos,  desenhos  técnicos  e  diagramas  esquemáticos  na

operação e manutenção de equipamentos. 
1.4-Utilizar  os  dados  técnicos  fornecidos  pelo  fabricante  do

equipamento, registrando-os numa planilha.
1.5-Aplicar o sistema de manutenção referente ao equipamento,

de acordo com instruções do manual técnico, comparando com

os dados obtidos em manutenção anterior. 
1.6-Verificar  a  condição  de  operação  dos  equipamentos

eletroeletrônicos,  por  meio  dos  procedimentos  contidos  nas

instruções  do  manual  técnico,  registrando  as  informações

operacionais. 
1.7-Operar  equipamentos  eletroeletrônicos,  de  acordo  com

procedimentos  e  dados  contidos  no  manual  técnico,  planos  e

projetos específicos, observando instruções para ligar  e desligar
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o equipamento,  inicializar o sistema, verificar apresentação dos

comandos  do  operador,  displays”  e  menus,  registrando  as

informações. 
1.8-Avaliar o funcionamento de equipamentos elétricos, a partir

de diagramas esquemáticos. 
 

 

  

2-Produção oral e escrita

em Inglês 

2.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente

no contexto do trabalho. 
2.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e  usuais,

escritas  em  textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha. 
2.3-Interpretar  as  principais  instruções  contidas em manuais  e

planos escritos em Inglês. 
2.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e  equipamentos,  de

manuais e planos em Inglês. 
2.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho. 
2.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos. 
2.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho. 
 

 

 

 

3-Cumprimento de 

normas de segurança 

3.1-Executar  os procedimentos de segurança preconizadas pelo

fabricante do equipamento e pelas normas da MB. 
3.2-Zelar  pelas  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação  e  etc.)  onde  há  uso  de  equipamentos

eletroeletrônicos  e  respectivos  quadros  elétricos  que  possam

oferecer risco a segurança do pessoal e do material. 
3.3-Manter afixados, em locais visíveis, avisos ou lembretes de

alerta  sempre  que  os  equipamentos  ou  disjuntores  devam

permanecer desalimentados. 
3.4-Usar equipamento de proteção individual compatível com a

tarefa a executar, orientando outros militares envolvidos na faina.
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3.5-Identificar  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência  de

choque elétrico. 
3.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros. 
3.7-Identificar  a  área  de  atuação  da  Comissão  Interna  de

Prevenção de Acidentes (CIPA). 

4-Cumprimento do

Sistema de 

Manutenção 

Planejada (SMP) 

4.1-Aplicar  os  procedimentos  normativos  do  SMP  para  os

equipamentos eletroeletrônicos. 
4.2-Diferenciar  escalões  de  manutenção,  de  acordo  com  as

instruções dos cartões do SMP. 
4.3-Identificar as Organizações Militares Prestadoras de Serviços

(OMPS)  que  executam  os  escalões  de  manutenção  de

equipamentos e sistemas. 
4.4-Executar  as  rotinas  do  SMP,  nos  escalões  de  sua

competência,  de  acordo  com  o  contido  nos  cartões  de

manutenção. 
4.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP em documento

apropriado. 
4.6-Indicar necessidade  de  substituição  de  peças,  unidades  e

componentes  de  equipamentos,  após  esgotados  os  recursos

disponíveis. 
 

 

 

 5-Aplicação de conceitos

de eletricidade básica 

5.1-Executar  os  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

equipamentos elétricos. 
5.2-Descrever os princípios da produção de eletricidade. 
5.3-Distinguir  os  conceitos  de  tensão,  corrente,  resistência  e

potência elétrica. 
5.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm. 
5.5-Descrever  as  características  físicas  e  elétricas  dos  circuitos

resistivos. 
5.6-Aplicar os procedimentos para a ligação em série ou paralelo

de baterias elétricas. 
5.7-Descrever a função de capacitores em circuitos elétricos. 
5.8-Distinguir os conceitos de magnetismo e eletromagnetismo. 
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5.9-Descrever indução eletromagnética, auto-indução e 

indutância mútua. 
5.10-Descrever  o  princípio  de  funcionamento  de

transformadores. 
5.11-Descrever as características  das  correntes contínua (CC) e

alternada (CA). 
5.12-Descrever  as  características  dos  circuitos  em  série  e  em

paralelo de CC e CA. 
6–Aplicação de conceitos

de eletrônica básica

6.1- Descrever conceitos básicos de eletrônica.

 

7-Utilização de 

medidores digitais e

analógicos 

7.1-Executar procedimentos de precauções de segurança, antes

de efetuar as medições analógicas e/ou digitais. 
7.2-Verificar  se  os  equipamentos  de  teste  estão  calibrados  e

dentro do prazo de validade. 
7.3-Confirmar o funcionamento adequado dos equipamentos de

teste,  a partir de valores pré-concebidos existentes no manual

técnico do equipamento. 
7.4-Efetuar medições analógicas e digitais, observando as escalas

de medidas a serem utilizadas. 
7.5-Utilizar  medidores  digitais  e  analógicos  para  verificar  os

valores de tensão, corrente, resistência e outras variáveis. 
7.6-Aplicar  regras  básicas  de  conversão  de  valores  entre  os

sistemas de medidas. 
7.7-Utilizar  osciloscópio  analógio/digital  em  suas  diversas

aplicações. 
7.8-Verificar se as características do osciloscópio disponível são

compatíveis com as que se deseja medir em um sinal. 
8.1-Realizar testes, ajustes e reparos de 1º escalão em unidades

modulares e equipamentos eletroeletrônicos.  
8.2-Verificar funcionamento das unidades modulares, mediante

informações  existentes  em  displays,  tabelas  ou  menus  e  nos
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8-Realização de testes,

ajustes e reparos em

unidades modulares e

equipamentos

eletroeletrônicos

manuais técnicos. 
8.3-Utilizar  recomendações  técnicas  relacionadas  a  testes,

ajustes  e  reparos  em  unidades  modulares  e  equipamentos

eletroeletrônicos. 
8.4-Verificar reparos de 2º escalão, manutenções preventivas e

corretivas  dos  equipamentos  eletroeletrônicos  e  sistemas

associados, realizadas por órgãos de apoio. 
8.5-Montar  componentes  dos  equipamentos  eletroeletrônicos,

seguindo  as  orientações  preconizadas  pelo  fabricante  e/ou

Diretoria Técnica Especializada e observando as  precauções de

segurança.
8.6-Desmontar  componentes  dos  equipamentos

eletroeletrônicos  de  maneira  ordenada  a  fim  de  facilitar  o

trabalho de remontagem.  
8.7-Instalar equipamentos eletroeletrônicos, de acordo com seu

respectivo  escalão,  seguindo  as  orientações  preconizadas  pelo

fabricante e/ou Diretoria Técnica Especializada. 
8.8-Verificar a validação de testes de aceitação de instalação de

equipamentos eletroeletrônicos. 

 

9-Manutenção e reparo

em circuitos elétricos  

9.1-Executar  procedimentos  de  segurança  na  manutenção  de

circuitos elétricos. 
9.2-Identificar, pela nomenclatura, os circuitos vitais,  principais,

de emergência e de força em avarias. 
9.3-Manter  circuitos  elétricos  em  boas  condições  de

funcionamento e conservação. 
 

 

 

 

10.1-Executar procedimentos  de  segurança  na  operação  de

Quadros de Distribuição de Energia. 
10.2-Operar Quadro de Distribuição de Energia em condição de 

combate. 
10.3-Interpretar  indicações  dos  instrumentos  dos  quadros  do

Sistema de Distribuição de Energia. 
10.4-Localizar  baixa  de  isolamento,  circuito  aberto  e  curto-
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10-Operação de Quadros

de Distribuição de Energia

e cabos de força em

avarias

circuito em Quadros de Distribuição de Energia. 
10.5-Executar manobras de alimentação/transferência através de

quadros,  painéis,  consoles  de  sistemas  de  controle  e  de

distribuição de energia. 
10.6-Energizar barramento do Quadro de Distribuição Principal,

de acordo com as normas e procedimentos preconizados para o

navio. 
10.7-Realizar  transferência  de  carga  e  paralelismo  entre

geradores. 
10.8-Realizar paralelismo entre geradores e a fonte de energia de

terra, no menor tempo possível para a transferência da carga. 
10.9-Manipular  cabo  de  recebimento  de  energia  de  terra,  de

acordo com os procedimentos previstos para o navio. 
10.10-Energizar  barramento  do  quadro  de  distribuição  de

emergência, de acordo com as normas e procedimentos previstos

para o navio. 
10.11-Executar  procedimentos  de  segurança  na  instalação  de

cabos de força em avaria. 
10.12-Colocar cabos  de  força  em  avarias,  em  suas  respectivas

tomadas,  de acordo com as  rotas estabelecidas  no manual  do

CAV. 
10.13-Energizar os equipamentos vitais, com cabos de força em

avaria, cumprindo as normas de bordo. 

11-Manutenção de

geradores elétricos

11.1-Executar procedimentos  de  segurança  para  operação  de

geradores elétricos. 
11.2-Operar  geradores  elétricos,  em  condições  normais  ou  de

emergência,  de  acordo  com  as  normas  e  procedimentos

previstos. 
11.3-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de  1º escalão,

nos geradores elétricos. 
 12.1-Executar procedimentos de segurança para a manutenção
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12-Manutenção de

instalações, equipamentos

e máquinas elétricas 

de instalações, equipamentos e máquinas elétricas. 
12.2-Executar rotina de testes em instalações, equipamentos e 

máquinas elétricas. 
12.3-Montar  componentes  de  equipamentos  e  máquinas

elétricas, seguindo as orientações preconizadas pelo fabricante e/

ou Diretoria Técnica Especializada e observado as precauções de

segurança.
12.4-Desmontar  componentes  dos  equipamentos  e  máquinas

elétricas, de maneira ordenada, a fim de facilitar o trabalho de

remontagem. 
12.5- Manipular equipamentos e máquinas elétricas, de acordo

com  o  seu  respectivo  escalão,  seguindo  as  orientações

preconizadas pelo fabricante e/ou Diretoria Técnica Especializada.
12.6-Validar testes de aceitação de instalação de equipamentos e

máquinas  elétricas,  realizados  pelo  fabricante  e/ou  Diretoria

Técnica Especializada. 
12.7-Cumprir procedimentos de segurança para a manutenção de

UTR. 
12.8-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de  1º escalão,

em UTR, bobinas, reguladores de voltagem, painéis de contatores

e painéis de resistência de carga. 
 

 13-Manutenção de

motores elétricos e

dispositivos de proteção e

controle 

13.1-Executar procedimentos de segurança para a manutenção

de motores elétricos e dispositivos de proteção e controle. 
13.2-Operar  motores  elétricos,  em  condições  normais  ou  de

emergência, de acordo com as normas e procedimentos técnicos.
13.3-Ajustar escovas em coletores ou anéis coletores de motores 

elétricos. 
13.4-Limpar  contatos,  superfícies  isolantes  e  disjuntores,  de

acordo com o preconizado nos manuais do fabricante. 
13.5-Realizar manutenção preditiva, preventiva e corretiva, de 1º

escalão,  nos  elementos  eletromecânicos  de  controladores  de

motores elétricos. 
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13.6-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão, 

de motores elétricos. 
 

14-Manutenção de

sistemas elétricos

auxiliares 

14.1-Executar  as  normas  de  segurança para  a  manutenção  de

sistemas elétricos auxiliares: sistemas de condicionadores de ar,

frigoríficas,  máquina  do  leme,  estabilizadores,  máquina  de

suspender,  guinchos,  cabrestantes,  molinetes,  grupos

destilatórios, estações de tratamento de efluentes, equipamentos

elétricos de cozinha, lancha, etc e seus dispositivos de proteção e

controle. 
14.2-Realizar manutenção preditiva, preventiva e corretiva, de 1º

escalão, em sistemas elétricos auxiliares e em seus quadros, de

acordo  com  o  preconizado  nos  manuais  dos  fabricantes  e/ou

Diretoria Técnica Especializada. 

15-Manutenção de

baterias 

15.1-Executar procedimentos  de segurança para o manuseio  e

manutenção de baterias e descarte de baterias.
15.2-Manter baterias em condição de pronto uso. 

15.3-Medir estado de carga de baterias eletrolíticas. 

15.4-Colocar baterias em série e/ou paralelo. 

 

 

16-Operação do Sistema

Degaussing”

16.1-Executar procedimentos  de  segurança  para  operação  do

Sistema Degaussing, de acordo com o manual do fabricante. 
16.2-Operar o Sistema Degaussing, de acordo com instruções 

técnicas ou com o manual do fabricante. 
16.3-Realizar manutenção do sistema Degaussing, de acordo com

as instruções técnicas ou com o manual do fabricante. 
 

 

17-Operação do Sistema

de Proteção Catódica 

17.1-Executar  procedimentos de segurança para a operação do

sistema de proteção catódica. 
17.2-Operar  Sistema de  Proteção  Catódica,  de  acordo  com  as

instruções técnicas ou com o manual do fabricante. 
17.3-Realizar manutenção do Sistema de Proteção Catódica, de
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acordo com instruções técnicas ou com o manual do fabricante. 
 

 

 

18-Operação de síncronos

e servomecanismos 

18.1-Descrever  a  teoria  de  funcionamento  dos  síncronos  e

servomecanismos nos sistemas onde são utilizados.
18.2-Ajustar diferentes tipos de síncronos. 

18.3-Executar testes, ajustes e reparos necessários à operação de

síncronos  e  servomecanismos,  em  sistemas  eletromecânicos,

eletroeletrônicos  e  circuitos  de  controle,  observando  as

informações técnicas contidas em manual.
18.4-Ordenar  síncronos  e  motores  de  passo,  identificando-os

pela nomenclatura padrão. 

19-Operação de

equipamentos e sistemas

de comunicações

interiores

19.1-Efetuar ligações de cabos de força em avaria aos quadros de

comunicações interiores, nas situações de emergência. 
19.2-Verificar funcionamento de sistemas de alarme de máquinas

e sistemas  fixos  de CO2,  de  acordo com os  procedimentos  de

bordo. 
19.3-Substituir sensores para monitoração das máquinas. 

19.4-Operar  quadros,  painéis  e/ou  consoles  do  sistema  de

controle e monitoração das máquinas. 
19.5-Operar  sistemas  de  fonoclama  e  intercomunicadores,  de

acordo com a rotina da OM. 
19.6-Operar e manter o console de governo e piloto automático,

de acordo com a rotina de bordo. 
19.7-Instalar  aparelhos  telefônicos  (analógicos  e  digitais),

ampliando, deslocando ou substituindo ramais de acordo com as

capacidades e limitações da Central Telefônica. 
19.8-Operar  anemômetros e hodômetros,  sistema de proteção

catódica e equipamentos do sistema degaussing, de acordo com

as especificações técnicas do manual. 
19.9-Operar Centrais Telefônicas Digitais. 

19.10-Operar  sistemas  de  controle  (elétricos,  eletrônicos  e

pneumáticos), da propulsão. 
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19.11-Operar  agulhas  giroscópicas,  compreendendo  o  seu

princípio de funcionamento.
19.12-Verificar a recepção dos sinais da agulha giroscópica para o

sistema de controle de estabilizadores. 
19.13-Substituir  cartões  do  sistema  de  controle  dos

estabilizadores. 
18.14-Operar  sistemas  indicadores  de  salinidade,  nível  de

tanques, rotação e outros. 
19.15-Examinar o sistema de controle dos estabilizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-Manutenção de

20.1-Testar  continuidade  e  a  resistência  de  isolamento  de

circuitos  eletroeletrônicos  de  equipamentos  de  comunicações

interiores. 
20.2-Localizar  baixas  de  isolamento,  circuitos  abertos  e  curto-

circuito em cabos e caixas de distribuição e junção, em circuitos

de equipamentos de comunicações interiores.
20.3-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de  1º escalão,

em sistemas de detecção de fumaça, de alta temperatura e de

incêndio. 
20.4-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de  1º escalão,

em sistemas  de  detecção  de  alagamento  de  compartimentos,

paióis e praças de máquinas. 
20.5-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

em  sistemas  eletroeletrônicos  de  segurança  de  máquinas

rotativas.
20.6-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de  1º escalão,

nos  quadros  de  controle  de  água,  óleo  combustível  e  óleo

lubrificante. 
20.7-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de  1º escalão,

no sistema de detecção e medição de níveis de radiação. 
20.8-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de  1º escalão,
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sistemas de comunicações

interiores 

no console de alarmes do CAV. 
20.9-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de  1º escalão,

em sistemas de fonoclama e intercomunicadores. 
20.10-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

nos sistemas telefônicos automáticos. 
20.11-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

nos  circuitos  de telefonia autoexcitada,  sistema de chamada e

aparelhos de telefone. 
20.12-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

em  equipamentos  de  ordens  e  indicadores   de  controle   do

navio,  analógicos e digitais (ordens para as máquinas, hélices,

leme e indicadores de rotações dos eixos). 
20.13-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

em anemômetros, hodômetros e falso hodômetro (dummy-log). 
20.14-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

em agulha giroscópica e em seu grupo motor-gerador. 
20.15-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

em sistemas de acompanhamento automático de navegação. 
20.16-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

em equipamentos eletropneumáticos e eletro hidráulicos de CI. 
20.17-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

em sistemas de controle dos estabilizadores. 
20.18-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

em  sistemas  de  alarme  de  equipamentos  de  máquinas  e  de

controle de avarias. 
20.19-Realizar manutenção preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em equipamentos indicadores de salinidade. 
 

21-Utilização de listagem

21.1-Obter as informações no Plano de Apoio Logístico Integrado

(PALI) e/ou catálogos de sobressalentes. 
21.2-Utilizar  informações  do  PALI  e/ou  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos. 
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ou catálogo de

sobressalentes 

21.3-Comparar  especificações  obtidas  sobre  os  sobressalentes

com os itens a serem substituídos. 

22-Preenchimento de

pedidos de serviço e

material

22.1-Descrever a estrutura documental do PS. 

22.2-Prover  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 

22.3-Efetuar controle de PS e ordens de serviço da incumbência,

por meio de planilhas. 

22.4-Verificar andamento  do  reparo  junto  às  Organizações

Militares  Prestadoras  de  Serviços  (OMPS)  e  OM  de  apoio,

participando ao superior. 
22.5-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas empregados pela MB, com base nos manuais técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes. 
22.6-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,  seguindo  as

normas em vigor na MB e ordens internas. 

22.7-Verificar andamento dos  pedidos  de  material  elaborados,

participando ao superior. 

23-Condicionamento e

Higidez Física 

23.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 
23.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 

23.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 

2.4-Manter-se dentro d'água, sem uso de auxílios de flutuação e

propulsão, de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor. 

 

 OSTENSIVO - 2-40 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

 COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-CE
COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver

alto grau de compromisso

com os trabalhos e seus

resultados, de modo tomar

as providências necessárias

para atingir os resultados

previstos. 

1.1-Executar  suas  tarefas  mantendo-se  preocupado  com sua

segurança, com a do pessoal com quem trabalha e do material.

1.2-Executar os procedimentos previstos, informando à equipe

as dificuldades encontradas. 
1.3-  Apresentar alternativas  para  que  as  tarefas  sejam

cumprida.

2-Cultura de Qualidade 

Capacidade de primar pela

qualidade, buscando

contínuas melhorias para

aperfeiçoamento dos

processos de trabalho,

otimizando os resultados.

2.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais. 

2.2-Manter  atenção  elevada  durante  as  tarefas  para  evitar

erros e maximizar resultados. 
2.3-Executar  procedimentos,  de  acordo  com  os  manuais  e

normas de segurança estabelecidas. 
2.3-Estimular o nivelamento de conhecimento da equipe.

3-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se

nas atividades coletivas,

contribuir espontânea e

desinteressadamente com as

atividades de outrem,

esforçando-se em benefício

de uma causa comum, sem

ater-se aos problemas

peculiares e limitados a sua

função. 

3.1-Compartilhar  com  a  equipe  experiências profissionais

anteriores  e  conhecimentos  que  influenciam  no

desenvolvimento das tarefas. 
3.2-Participar de todas as tarefas,  inclusive as que requerem

força física. 
3.3-Estimular o espírito de coesão e camaradagem. 

3.4-Escutar  opinião  dos  militares  do  grupo  sobre  as  tarefas

rotineiras.

4-Liderança 4.1-Demonstrar satisfação profissional na execução das tarefas
 

 OSTENSIVO - 2-41 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003 

Capacidade de agregar,

orientar e canalizar esforços

pessoais e/ou grupais, a fim

de atingir objetivos

organizacionais,

estabelecendo um clima de

motivação e

desenvolvimento da equipe. 

atinentes à especialidade. 

4.2-  Atuar junto  a  equipe  durante  situações  de  perigo,

dificuldades ou inopinadas, até a solução do problema.
4.3-Reconhecer a  importância e o empenho do trabalho em

equipe para o sucesso das tarefas.
4.4-Executar as tarefas estabelecidas, promovendo a motivação

na equipe. 
4-5-Praticar  a  descentralização  das  tarefas  preparando  a

equipe para assumir responsabilidades.
 5-Organização e

Planejamento 

Capacidade planejar ações,

organizar ambiente ou

equipe de forma a priorizar a

sequência necessária ou a

forma de execução das

tarefas, visando atingir os

objetivos previstos. 

5.1-Manter  local  de  trabalho  organizado,  facilitando  a

localização de objetos e ou manuais. 
5.2-Repartir imparcialmente as tarefas de modo a potencializar

os resultados. 
5.3-Planejar a execução das tarefas, de acordo com prazos e

disponibilidade de recursos físicos e humanos. 

6-Proatividade 

Capacidade de apresentar

 atitudes prévias para

impedir situações inopinadas

ou agravamento de

problemas que afetem o

cumprimento das tarefas. 

6.1-Predizer possíveis  problemas,  delineando  algumas  linhas

de ação para solucioná-los ou evitar agravamento. 
6.2-Verificar  constantemente  necessidade  de programação

prévia das atividades inerentes à especialidade. 
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2.4-RC  DO  CABO  DA  ESPECIALIDADE  CI  (COMUNICAÇÕES  INTERIORES)  –  PARA  OS

CONCLUDENTES ATE 2022

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

CI.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais.

2.4.1. Perfil Profissional

A Praça especializada em Comunicações Interiores (CI) realiza, a bordo dos navios da

MB, a operação e a manutenção em: equipamentos de controle e monitoração da propulsão

e  das  máquinas  auxiliares;  agulhas  giroscópicas;  equipamentos  de  governo  automático;

hodômetros;  anemômetros;  sistemas  de  comunicações  por  fonoclamas,  por  telefones

automáticos, por intercomunicadores e por circuitos de telefones autoexcitados; sistemas de

controle, segurança e alarme; equipamentos indicadores de rotação, de passo do hélice, de

ângulo do leme, de salinidade, de nível e de vazão de líquidos; síncronos e servomecanismos;

equipamentos de controle dos  estabilizadores;  equipamentos de automoção pneumática,

hidráulica e de controle  de processotérmico.

Para  o  desenvolvimento dessas  competências,  o  CB-CI  é  capacitado,  no  Curso  de

Especialização de Comunicações Interiores (C-Espc-CI), nos sistemas e equipamentos comuns

ou de largo emprego nos navios da MB. Estes sistemas e equipamentos são definidos pelas

Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de CB-CI no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-CI será

estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e toda

a carreira do militar.

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível  Médio (CNCT),  o CB-CI

concludente do C-Espc-CI receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-CI

COMPETÊNCIAS
INDICADORES

1-Emprego de manuais e

desenhos técnicos

1.1-Identificar simbologia padrão de componentes elétricos e

eletrônicos.

1.2-Interpretar manuais técnicos, desenhos, planos, esquemas

e  diagramas  eletroeletrônicos,  de  acordo  com  as  normas

técnicas estabelecidas.

1.3-Empregar  informações  contidas  em  manuais  técnicos,

planos,  desenhostécnicos  e  diagramas  esquemáticos  na

operação e manutenção de equipamentos.

1.4-Realizar levantamento dos dados técnicos fornecidos pelo

fabricante doequipamento, registrando-os numa planilha.

1.5-Aplicar  o  sistema  de  manutenção  referente  ao

equipamento,  de  acordocom  instruções  do  manual  técnico,

comparando com os dados obtidos em manutenção anterior.

1.6-Verificar  condição  de  operação  dos  equipamentos

eletroeletrônicos,  pormeio  dos  procedimentos  contidos  nas

instruções  do  manual  técnico,  registrando  as  informações

operacionais.

1.7-Operar  equipamentos  eletroeletrônicos,  por  meio  dos

procedimentos  contidos  nas  instruções  do  manual  técnico,

registrando as informações.

1.8-Descrever  a  teoria  de  funcionamento  de  equipamentos

eletroeletrônicos, a partir de diagramas esquemáticos.

2.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente

no contexto do trabalho.
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2-Produção oral e escrita em

Inglês

2.2-Interpretar palavras, expressões e frases simples e usuais,

escritas  em textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha.
2.3-Interpretar as principais instruções contidas em manuais e

planos em Inglês.
2.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e  equipamentos,  de

manuais e planos em Inglês.
2.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho.
2.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos.
2.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho.

3-Cumprimento de normas

de segurança

3.1-Cumprir os avisos e as normas de segurança preconizadas

pelo fabricante do equipamento e pelas normas da MB.
3.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação  etc.)  onde  há  uso  de  equipamentos

eletroeletrônicos e respectivos quadros elétricos que possam

oferecer risco a segurança do pessoal e do material.
3.3-Manter afixados, em locais visíveis, avisos ou lembretes de

alerta  semprequeosequipamentos  ou  disjuntores

devampermanecer desalimentados.
3.4-Usar equipamento de proteção individual compatível com a

tarefa  a  executar,  orientando  outros  militares  envolvidos  no

trabalho.
3.5-Identificar  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência  de

choque elétrico.
3.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros.
3.7-Identificar  a  área  de  atuação  da  Comissão  Interna  de

Prevenção de Acidentes (CIPA).
4.1-Aplicar  os  procedimentos  normativos  do  SMP  para  os

equipamentos eletroeletrônicos.
4.2-Diferenciar  escalões  de  manutenção,  de  acordo  com  as
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4-Cumprimento do Sistema

de Manutenção Planejada

(SMP)

instruções dos cartões do SMP.
4.3-Identificar  as  Organizações  Militares  Prestadoras  de

Serviços (OMPS) que executam os escalões de manutenção de

equipamentos e sistemas.
4.4-Executar  as  rotinas  do  SMP,  nos  escalões  de  sua

competência, de acordo com o contido em cartão específico.
4.5-Registrar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  em

documento apropriado.
4.6-Comunicar necessidade de substituição de peças, unidades

e  componentes  de  equipamentos,  após  esgotados  os

recursosdisponíveis.

5-Utilização de medidores

digitais e analógicos

5.1-Empregar  precauções  de  segurança,  antes  de  efetuar  as

medições analógicas e/ou digitais.
5.2-Verificar  se  equipamentos  de  teste  estão  calibrados  e

dentro do prazo de validade.
5.3-Confirmar,  por  meio  de  medição,  o  funcionamento  dos

equipamentosde  teste  a  partir  de  valores  conhecidos,  de

acordo com o manual técnico.
5.4-Efetuar  medições  analógicas  e  digitais,  observando  as

escalas de medidas a serem utilizadas.
5.5-Utilizar  medidores  digitais  e  analógicos  para  verificar  os

valores de tensão, corrente, resistência e outras variáveis.
5.6-Aplicar  regras  básicas  de  conversão  de  valores  entre  os

sistemas de medidas.
5.7-Utilizar osciloscópio em suas diversas aplicações.
5.8-Verificar  se  características  do  osciloscópio  disponível  são

compatíveis com as que se deseja medir em um sinal.

6-Utilização de ferramentas

deuso comum

6.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas e acessórios.
6.2-Realizar solda elétrica em contatos e terminais.

6.3-Realizar emendas em fios e cabos elétricos.
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6.4-Manter  em  condições  de  pronto  uso  as  ferramentas  de

trabalho: limpeza e organização.
6.5-Comunicar  necessidade  de  substituição  ou  aquisição  de

ferramentas.
7-Pesquisa de avarias 

em unidades modulares

7.1-Realizar pesquisa de avarias em unidades modulares.
7.2-Diagnosticar funcionamento da unidade modular, mediante

a comparação das informações existentes em displays, tabelas

ou menus, com as recomendadas nos manuais técnicos.

8-Realização de testes,

ajustes e reparos

8.1-Aplicar  recomendações  técnicas  relacionadas  a  testes,

ajustes e reparos em unidades específicas.
8.2-Realizar  testes,  ajustes  e  reparos,  de  1º escalão,  em

equipamentos  eletroeletrônicos,  componentes  discretos  e

modulares.
8.3-Acompanhar  reparos  de  2º  escalão,  manutenções

preventivas  e  corretivas  dos  equipamentos  de  CI  e  sistemas

associados, realizadas por órgãos de apoio.
8.4-Montar equipamentos eletroeletrônicos, segundo o plano

preconizado  pelo  fabricante  e/ou  Diretoria  Técnica

Especializada.
8.5-Desmontar equipamentos eletroeletrônicos, identificando o

material  desmontado,  quando  necessário,  para  facilitar

trabalho de remontagem.
8.6-Instalar  equipamentos eletroeletrônicos,  segundo o plano

preconizado  pelo  fabricante  e/ou  Diretoria  Técnica

Especializada.
8.7-Acompanhar  a  validação  de  testes  de  aceitação  de

instalação de equipamentos eletroeletrônicos.
9-Medidas de sensibilidade,

seletividade e alinhamento

de circuitos de

equipamentos eletrônicos

9.1-Aplicar  instruções  específicas  para  ajustar  as  medidas  de

sensibilidade,  seletividade  e  alinhamento  de  circuitos  de

equipamentos  eletroeletrônicos,  observando  o  escalão  de

manutenção indicado.
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9.2-Medir  sensibilidade,  seletividade  e  alinhamento  de

circuitos de equipamentos eletroeletrônicos, sob supervisão.

10-Operação de
síncronos e

servomecanismos

10.1-Descrever  teoria  de  funcionamento  dos  síncronos  e

servomecanismos nos sistemas onde são utilizados.

10.2-Ajustar diferentes tipos de síncronos.
10.3-Executar testes, ajustes  e reparos necessários à operação

de  servomecanismos,  equipamentos  eletromecânicos,

eletroeletrônicos e  circuitos  de  controle  com  síncronos,

observando as informações técnicas contidas em manual.
10.4-Alinhar  síncronos  e  motores  de  passo,  identificando-os

pelanomenclaturapadrão.

11-Manutenção e 

reparo em circuitos elétricos

11.1-Cumprir procedimentos de segurança na manutenção de

circuitos elétricos.
11.2-Identificar  pela  nomenclatura,  circuitos  vitais,  principais,

de emergência e de força em avarias.
11.3-Manter  circuitos elétricos em condição de funcionamento

e conservação.

12-Operação de  

equipamentos e

sistemas de CI

12.1-Efetuar ligações de cabos de força em avaria aos quadros

de CI, nas situações de emergência.
12.2-Verificar  funcionamento  de  sistemas  de  alarme  de

máquinas  e  sistemas  fixos  de  CO2,  de  acordo  com  os

procedimentos de bordo.
12.3-Substituir sensores para monitoração das máquinas.
12.4-Operar  quadros,  painéis  e/ou  consoles  do  sistema  de

controle e monitoração das máquinas.
12.5-Operar sistemas de fonoclama e intercomunicadores, de

acordo com a rotina da OM.

12.6-Operar  e  manter  o  console  de  governo  e  piloto

automático, de acordo com a rotina de bordo.
12.7-Instalar  aparelhos  telefônicos  (analógicos  e  digitais),

ampliando, deslocando ou substituindo ramais de acordo com

as capacidades e limitações da Central Telefônica.
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12.8-Operar anemômetros e hodômetros, sistema de proteção

catódica  e  equipamentos  do  sistema  degaussing,  de  acordo

com as especificações técnicas do manual.
12.9-Operar Centrais Telefônicas Digitais.
12.10-Operar  sistemas  de  controle  (elétricos,  eletrônicos  e

pneumáticos), da propulsão.
12.11-Verificar a recepção dos sinais da agulha giroscópica para

o sistema de controle de estabilizadores.
12.12-Substituir  cartões  do  sistema  de  controle  dos

estabilizadores.
12.13-Operar  sistemas  indicadores  de  salinidade,  nível  de

tanques, rotação e outros.
12.14-Inspecionar o sistema de controle dos estabilizadores.

13-Manutenção de sistemas

de CI

13.1-Testar  continuidade  e  a  resistência  de  isolamento  de

circuitos eletroeletrônicos de equipamentos de CI.
13.2-Localizar baixas de isolamento, circuitos abertos e curto-

circuito  em  cabos  e  caixas  de  distribuição  e  de  junção  de

circuitos de equipamentos CI.
13.3-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

em sistemas de detecção de fumaça, de alta temperatura e de

incêndio.
13.4-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

em sistemas de detecção de alagamento de compartimentos,

paióis e praças de máquinas.
13.5-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

em sistemas eletroeletrônicos de segurança de máquinas.
13.6-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

nos  quadros  de  controle  de  água,  óleo  combustível  e  óleo

lubrificante.
13.7-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

no sistema de detecção e medição de níveis de radiação.
13.8-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

no console de alarmes do CAV.
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13.9-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

em sistemas de fonoclama e intercomunicadores.
13.10-Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, nos sistemas telefônicos automáticos.
13.11-Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão,  nos  circuitos  de  telefonia  autoexcitada,  sistema  de

chamada e aparelhos de telefone.
13.12-Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em equipamentos de ordens e indicadores  de controle

do  navio,  analógicos  e  digitais  (ordens  para  as  máquinas,

hélices, leme e indicadores de rotações dos eixos).
13.13-Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão,  em  anemômetros,  hodômetros  e  falso  hodômetro

(dummy-log).
13.14-Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em agulha giroscópica e em seu grupo motor-gerador.
13.15-Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão,  em  sistemas  de  acompanhamento  automático  de

navegação.
13.16-Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão,  em  equipamentos  eletropneumáticos  e

eletrohidráulicos de CI.
13.17-Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em sistemas de controle dos estabilizadores.
13.18-Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em sistemas de alarme de equipamentos de máquinas

e de controle de avarias.
13.19-Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em equipamentos indicadores de salinidade.
14.1-Cumprir procedimentos de segurança para o manuseio e

descarte manutenção de baterias.
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14-Manutenção de baterias 14.2-Manter baterias em condição de pronto uso.

14.3-Medir o estado de carga de baterias eletrolíticas.

14.4-Colocar baterias em série e/ou paralelo.

15-Registros 

técnicos

15.1-Registrar testes e rotinas executadas nos equipamentos de

CI.
15.2-Registrar  procedimentos  de  emergência  utilizados  na

operação de equipamentos de CI.
15.3-Subsidiar  o  supervisor  na  elaboração  de  relatórios  de

avarias.
15.4-Registrar valores obtidos pelos instrumentos de medidas.

15.5-Manter atualizadas as informações contidas nos diversos

tipos de registros técnico-administrativos dos equipamentos de

CI.
15.6-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros.

15.7-Manter o arquivo de trabalho organizado.

16-Utilização de 

listagem ou catálogo de

sobressalentes

16.1-Obter informações contidas no Plano de Apoio Logístico

Integrado (PALI) e/ou nos catálogos de sobressalentes.
16.2-Utilizar  informações  do  PALI  e/ou  dos  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos.
16.3-Comparar  especificações  obtidas  de  sobressalentes  com

os itens a serem substituídos.

17-Preenchimento de

pedidos de serviços (PS)

17.1-Descrever estrutura documental do PS.

17.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  Ordens  de

Serviço (OS), em conformidade com as normas internas.
17.3-Efetuar controle de PS e de OS da incumbência.

17.4-Acompanhar andamento do reparo junto às Organizações

Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) e OM de apoio.

18-Preenchimento de

pedidos de material

18.1-Identificar itens pelo seu número de estoque, nos diversos

sistemas empregados pela MB, com base nos manuais técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes.
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18.2-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,  seguindo  as

normas em vigor na MB e as ordens internas.
18.3-Controlar  o  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados.

19-Aplicação de conceitos de

eletricidade básica

19.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação de

equipamentos elétricos.
19.2-Descrever os princípios da produção de eletricidade.

19.3-Distinguir os conceitos de tensão, corrente, resistência e

potência elétrica.
19.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm.

19.5-Descrever as características físicas e elétricas dos circuitos

resistivos.
19.6-Aplicar  os  procedimentos  para  a  ligação  em  série  ou

paralelo de baterias elétricas.
19.7-Descrever a função de capacitores em circuitos elétricos.
19.8-Distinguir  os  conceitos  de  magnetismo  e

eletromagnetismo.
19.9-Descrever  indução  eletromagnética,  auto-indução  e

indutância mútua.
19.10-Descrever  o  princípio  de  funcionamento  de

transformadores.
19.11-Descrever as características das correntes contínua (CC) e

alternada (CA).
19.12-Descrever as características dos circuitos em série e em

paralelo de CC e CA.
20-Aplicação de conceitos de

eletrônica básica

20.1-Descrever conceitos básicos de eletrônica.

21-Condicionamento e

Higidez Física

21.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.

21.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar.
21.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na
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norma em vigor.
21.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.
21.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.
21.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida.
21.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma em

vigor.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-CI
COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Comprometimento

Capacidade de desenvolver alto grau

de compromisso com as tarefas e seus

resultados, de modo tomar as

providências necessárias para atingir

os resultados previstos.

1.1-Executar  suas  tarefas  até  o  cumprimento  da

missão,  sem  designá-las  a  outro  nos  momentos  de

dificuldade.

2-Cultura de Qualidade 

Capacidade deprimar pela qualidade,

buscando contínuas melhorias para

aperfeiçoamento dos processos de

trabalho, otimizando os resultados.

2.1-Aplicar os conhecimentos atualizados na execução

das tarefas.
2.2-Executar  os  procedimentos,  de  acordo  com  os

manuais e normas de segurança estabelecidas.
2.3-Manter a concentração na realização das tarefas,

mesmo sob pressão ou estresse.
2.4-Estimular  o  nivelamento  de  conhecimento  da

equipe. 
3-Disponibilidade

Capacidade de se manter acessível

aos militares pares e  subordinados,

e/ou enganjar-se em  tarefas sempre

que necessário.

3.1-Mostrar disposição para ajudar, nos momentos de

dificuldades, dúvidas ou falta de material.

4-Espírito de Equipe 4.1-Compartilhar  com  a  equipe  experiências
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Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e desinteressadamente

com as atividades de outrem,

esforçando-se em benefício de uma

causa comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e limitados a

sua função.

profissionais  anteriores  e  conhecimentos  que

influenciam no desenvolvimento das tarefas.
4.2-Participar  de  todas  as  tarefas,  inclusive  as  que

requerem força física.
4.3-Escutar  opinião  dos  militares  do  grupo  sobre  as

tarefas rotineiras.

5-Liderança

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo um

clima de motivação e

desenvolvimento da equipe.

5.1-Demonstrar satisfação profissional na execução das

tarefas atinentes a especialidade.
5.2-Dar  um  norte  à  equipe  nos  momentos  de

dispersão ou desânimo.
5.3-Reconhecer  a  importância  e  o  empenho  do

trabalho em equipe para o sucesso das tarefas.
5.4-Praticar a descentralização das tarefas preparando

a equipe para assumir responsabilidades.
5.5-Elogiar  o  exemplo  do trabalho em equipe  e  sua

influência o sucesso da missão.
5.6-Cumprir as tarefas estabelecidas,  sem reclamar e

ou promover desmotivação na equipe.
6-Motivação

Capacidade de estimular a equipe no

alcance das metas e cumprimento das

tarefas, superando as dificuldades e

inopinados.

6.1-Estimular a equipe influenciando-a para execução

das tarefas ou superação de obstáculos e dificuldades.

7-Organização e Planejamento

Capacidade de planejar ações,

organizar ambiente ou equipe de

forma a priorizar a sequência

necessária ou a forma de execução

7.1-Disponibilizar  os  materiais,  manuais  e  rotinas  a

serem cumpridas para toda equipe.

7.2-Planejar  a  execução  das  tarefas,  de  acordo  com

prazos e disponibilidade de recursos físicos e humanos.
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das tarefas, visando atingir os

objetivos previstos.
8-Proatividade

Capacidade de apresentar atitudes

prévias para impedir agravamento de

problemas ou situações inopinadas

que afetem o sucesso do

cumprimento das tarefas.

8.1-Realizar  as  ações  que  estejam  no  seu  nível  de

decisão  e  que  sejam  necessárias  ao  sucesso  das

tarefas, sem perder tempo aguardando ordens.

9-Relacionamento Interpessoal

Capacidade de interação empática e

respeitosa, mesmo em situações

adversas, sob pressãoou de estresse

intenso, mantendo um ambiente

organizacional agradável e unido.

9.1-Relacionar-se de forma cooperativa e agregadora

com os  componentes da equipe para que as  tarefas

sejam realizadas da melhor forma possível.

9.2-Respeitar o conhecimento do pessoal envolvido na

execução  da  tarefa,  agindo  com  tolerância  perante

erros, limites e desconhecimentos.

9.3-Conviver harmoniosamente com o grupo.

10-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

opiniões, mesmo em situações 

adversas.

10.1-Ser  coerente  e  responsável  pelos  seus  atos  e

ações.
10.2-Cumprir  com  as  obrigações  inerentes  a  sua

função.

2.5. RC  DO  CABO  DA  ESPECIALIDADE  CN  (COMUNICAÇÕES  NAVAIS)  –  PARA  OS

CONCLUDENTES ATÉ 2022

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

CN.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais.
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2.5.1. Perfil Profissional

A  Praça  especializada  em  Comunicações  Navais  (CN)  cumpre  a  doutrina  de

comunicações  da  MB,  interpreta  manuais  técnicos  dos  equipamentos  de  comunicações;

opera equipamentos de comunicações e redes de computadores, conforme procedimentos e

normas de segurança previstas; aplica os conceitos Guerra Cibernética, Guerra Eletrônica e

Radiogoniometria e descreve o funcionamento das principais redes e serviços do Sistema

Brasileiro de Telecomunicações utilizados pelas organizações militares da MB.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-CN é capacitado,  no Curso de

Especialização de Comunicações Navais (C-Espc-CN), na doutrina de comunicações vigente e

na  operação  dos  sistemas  e  equipamentos  comuns  ou  de  largo  emprego  nos  navios  e

estações  terrestres  da  MB.  A  doutrina,  os  sistemas  e  equipamentos  são  definidos  pelas

Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de CB-CN no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-CN será

estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e toda

a carreira do militar.

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-CN

concludente  do  C-Espc-CN  receberá  diploma  de  Técnico  de  Nível  Médio  em

Telecomunicações.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-CN
COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento da

1.1-Aplicar as doutrinas gerais e especiais que regulamentam o

Sistema de Comunicações da MB (SISCOM).
1.2-Aplicar  os  procedimentos  operacionais  e  normativos

preconizados para o SISCOM, no que se refere às atividades de

processamento,  transmissão,  recepção,  registro  e

arquivamento  de  mensagens  enviadas  pelos  meios  de
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Doutrina de Comunicações

da MB

comunicação da MB.
1.3-Empregar  a  Lista  de  Endereços  e  de  Indicativos  das

Organizações Militares da MB.
1.4-Empregar a Lista de Redes e Frequências estabelecidas para

o SISCOM.
1.5-Participar  da  formulação  e  execução  dos  Planos  de

Comunicações de sua Estação.
1.6-Aplicar  os  procedimentos  operacionais  e  normativos

relacionados à organização, controle e disciplina do tráfego no

meio radioelétrico.
1.7-Aplicar  os  procedimentos  preconizados  nas  ações  de

destruição  em  emergência,  relativas  às  publicações  e

equipamentos controlados.
2-Cumprimento do

 Sistema de Manutenção

Planejada (SMP)

2.1-Empregar  as  informações  dos  manuais  técnicos  na

operação  e  na  manutenção  dos  equipamentos  de

comunicações.

2.2-Efetuar  a  manutenção  dos  equipamentos  de

comunicações e seus acessórios, no nível de primeiro escalão.

3-Produção oral e escrita em

Inglês

3.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente

no contexto do trabalho.
3.2-Interpretar palavras, expressões e frases simples e usuais,

escritas em textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros, cartazes e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha.
3.3-Interpretar as principais instruções contidas em manuais e

planos em Inglês.
3.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e  equipamentos,  de

manuais e planos em Inglês.
3.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho.
3.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos.
3.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho.
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4-Distinção de circuitos

elétricos de corrente

contínua e corrente

alternada

4.1-Cumprir  os  procedimentos  de segurança na operação de

equipamentos eletrônicos.
4.2-Descrever os princípios da produção de eletricidade.
4.3-Distinguir  os  conceitos  de tensão,  corrente,  resistência e

potência elétrica.
4.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm.
4.5-Descrever as características físicas e elétricas dos circuitos

resistivos.
4.6-Aplicar  os  procedimentos  para  a  ligação  em  série  ou

paralelo de baterias elétricas.
4.7-Descrever a função de capacitores em circuitos elétricos.
4.8-Distinguir  os  conceitos  de  magnetismo  e

eletromagnetismo.
4.9-Descrever  indução  eletromagnética,  auto-indução  e

indutância mútua.
4.10-Descrever  o  princípio  de  funcionamento  dos

transformadores.
4.11-Descrever as características das correntes contínua (CC) e

alternada (CA).
4.12-Descrever as características dos circuitos em série e em

paralelo de CC e CA.

5-Cumprimento de 

normas de segurança

5.1-Observar  os  avisos  e  normas  de segurança preconizadas

pelo fabricante do equipamento.
5.2-Verificar as condições do ambiente de trabalho nos espaços

adjacentes  aos  quadros  elétricos  e  equipamentos

eletroeletrônicos  que  possam  oferecer  risco  a  segurança  do

pessoal: limpeza, umidade, iluminação etc.
5.3-Manter afixados avisos ou lembretes de alerta sempre que

os  equipamentos  ou  disjuntores  devam  permanecer

desalimentados.
5.4-Usar  o  equipamento  de  proteção  individual  compatível

com a tarefa a executar, orientando outros militares envolvidos

no trabalho.
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5.5-Identificar  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência  de

choque elétrico.
5.6-Aplicar os procedimentos de primeiros socorros.

6-Distinção dos circuitos

eletrônicos básicos

6.1-Cumprir  os procedimentos de segurança na operação de

equipamentos eletrônicos.
6.2-Descrever o princípio de funcionamento dos componentes

eletrônicos passivos.
6.3-Descrever  o  princípio  de  funcionamento de  diodos  semi

condutores.
6.4-Diferenciar fontes de alimentação de circuitos eletrônicos.
6.5-Descrever as características dos circuitos componentes de

uma fonte de alimentação típica.
6.6-Descrever o princípio de funcionamento de transistores.

6.7-Descrever o princípio de funcionamento de amplificadores.
6.8-Descrever  as  características  elétricas  de  fotodíodos,  foto

transistores e diodos emissores de luz.
6.9-Descrever o princípio de funcionamento de osciladores.

7-Descrição dos princípios

da modulação

7.1-Conceituar modulação de um sinal elétrico.
7.2-Identificar os componentes do processo de modulação.
7.3-Descrever  a  técnica  de  modulação em amplitude e  suas

variantes.
7.4-Descrever as técnicas demodulação em frequência e fase.
7.5-Descrever as técnicas de modulação por chaveamento em

amplitude, frequência e fase.
7.6-Descrever as técnicas de modulação com portadora trem

de pulsos.
7.7-Descrever  as  técnicas  de  modulação  simultânea  em

amplitude e fase.
7.8-Conceituar demodulação de um sinal elétrico.

7.9-Descrever as características do processo demodulador.

8-Operação de

equipamentos de

comunicações

8.1-Prontificar  os  equipamentos  da  estação  rádio  para  as

operações de radiocomunicações.
8.2-Operar  os equipamentos  da estação rádio nas  condições

operacionais definidas pelo plano de comunicações.
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8.3-Operar  os  computadores  da  Rede  de  Comunicações

Integradas da Marinha (RECIM).
8.4-Empregar os  softwares  de comunicações, incluindo os de

criptografia.
8.5-Selecionar  no  quadro  de  distribuição  de  frequências,  as

antenas  e  linhas  de  transmissão  para  operação  de

equipamentos de comunicações.

9-Atuação em situação de

Guerra Cibernética, Guerra

Eletrônica e

Radiogoniometria

9.1-Identificar  as  características  da  Guerra  Cibernética  no

âmbito da RECIM.
9.2-Aplicar  os procedimentos preconizados em uma situação

de Guerra Cibernética.
9.3-Aplicar  as  normas  sobre  Segurança  das  Informações

Digitais na MB.
9.4-Cumprir os procedimentos da Guerra Eletrônica no âmbito

de forças navais.
9.5-Descrever  as  principais  características  da  Rede

Radiogoniométrica da MB.
9.6-Operar as estações que compõem o Sistema Integrado de

Radiogoniometria da MB (SIE).

10-Operação de redes

de computadores

10.1-Identificar  os  principais  tipos,  perfis  estruturais,

topologias  e  arquiteturas  de  protocolos  de  redes  de

computadores.
10.2-Explicar  o  funcionamento,  aplicações  e  características

técnicas das redes a cabo e redes sem fio.
10.3-Explicar  o  funcionamento  dos  dispositivos  de  hardware

que compõem o ambiente de comunicações da rede.
10.4-Instalar  os  dispositivos  de  hardware  que  compõem  o

ambiente de comunicações da rede.
10.5-Configurar os dispositivos de hardware que compõem o

ambiente de comunicações da rede.
10.6-Operar os terminais das redes de radiodados da MB.
10.7-Apoiar  o  supervisor  na  administração  da  rede  de

comunicação de dados da sua organização.
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11-Utilização de medidores

digitais e analógicos

11.1-Empregar  as  precauções  de  segurança definidas  para  o

uso  dos  aparelhos  de  medida  nas  medições  e  testes  de

circuitos eletro/eletrônicos.
11.2-Aplicar as regras básicas de conversão de valores entre os

sistemas de medidas.
11.3-Utilizar  escalas  graduadas  para  obtenção  de  medidas

elétricas em circuitos eletro/eletrônicos.
11.4-Interpretar  valores  de  medidas  obtidos  em  diferentes

escalas de medidores analógicos e/ou digitais.
11.5-Utilizar medidores digitais e analógicos para obter valores

de tensão, corrente, resistência e outras variáveis.

12-Descrição dos sistemas

fixos e móveis que

compõem a estrutura do

Sistema Brasileiro de

Telecomunicações

12.1-Descrever  a  estrutura  básica  de  uma  estação  de

telecomunicações.
12.2-Identificar  os  princípios  elementares  da  comunicação

elétrica e radioelétrica.
12.3-Explicar as diferenças entre um sinal analógico e um sinal

digital na comunicação.
12.4-Descrever os elementos básicos da transmissão digital.

12.5-Explicar  a  arquitetura  funcional  do  sistema  fixo  de

telefonia.
12.6-Explicar  a  arquitetura  funcional  do  sistema  móvel  de

telefonia.
12.7-Explicar o funcionamento do sistema de microondas em

radiovisibilidade.
12.8-Explicar o funcionamento do sistema de micro-ondas em

tropodifusão.
12.9-Explicar o funcionamento do sistema de microondas via

satélite.
12.10-Descrever  as  principais  características  do  Sistema

Brasileiro de Comunicações via satélite.
12.11-Explicar o funcionamento do Sistema de Comunicações

Militares via satélite (SISCOMIS).
13.1-Montar microcomputadores e dispositivos acessórios.
13.2-Instalar  microcomputadores,  periféricos  e  dispositivos
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13-Manutenção de

microcomputadores

acessórios de compartilhamento.
13.3-Executar  a  manutenção  de  microcomputadores  e

dispositivos acessórios.

14-Cumprimento das

normas internacionais de

radiocomunicação para o

Serviço Móvel Marítimo

14.1-Descrever  a  composição  do  Sistema  Internacional  de

Radiocomunicação.
14.2-Operar  redes  dos  Serviços  Móveis  Marítimo  e

Aeronáutico,  de  acordo  com  as  Normas  Internacionais  de

Radiocomunicação.
14.3-Identificar  os  recursos  e  serviços,  nacionais  e

internacionais,  aplicados  e/ou  colocados  à  disposição  do

Sistema Marítimo Global de Socorro e Segurança (GMDSS).
14.4-Aplicar  os  procedimentos  de  socorro,  urgência  e

segurança recomendados pela Convenção para a Segurança da

Vida Humana no Mar (SOLAS) e preconizados pelo GMDSS.
14.5-Descrever as características dos circuitos em série e em

paralelo de CC e CA.

15-Registros técnicos

15.1-Registrar  testes e rotinas executadas  nos  equipamentos

de comunicações.
15.2-Registrar os procedimentos  de  emergência  utilizados  na

operação de equipamentos de comunicações.
15.3-Subsidiar  o  supervisor  na  elaboração  de  relatórios  de

avarias.
15.4-Manter atualizadas as informações contidas nos diversos

tipos de registros técnico-administrativos dos equipamentos de

comunicações.
15.5-Empregar as informações contidas nos diversos tipos de

registros  técnico-administrativos  dos  equipamentos

comunicações.

16-Utilização de listagem ou

catálogo de sobressalentes

16.1-Obter informações no Plano de Apoio Logístico Integrado

(PALI) e/ou catálogos de sobressalentes.
16.2-Utilizar  informações  do  PALI  e/ou  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos.
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16.3-Comparar  especificações obtidas de sobressalentes com

os itens a serem substituídos.

17-Preenchimento de

pedidos de serviços (PS)

17.1-Descrever estrutura documental do PS.
17.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas.
17.3-Efetuar controle de PS e ordens de serviço.
17.4-Acompanhar andamento do reparo junto às Organizações

Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) e OM de apoio.

18-Preenchimento de

pedidos de material

18.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas  empregados  pela  MB,  com base  manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes.
18.2-Elaborar  pedidos  de aquisição  de material,  seguindo às

normas em vigor na MB e ordens internas.
18.3-Controlar  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados.

19-Condicionamento e

Higidez Física

19.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.
19.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar.
19.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.
19.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.
19.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor .

19.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida.
19.7-Praticar  as  modalidades esportivas  previstas  na   norma

em vigor.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-CN

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Comprometimento

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de modo

tomar as providências necessárias

para atingir os resultados previstos.

1.1-Agregar valor aos processos de trabalho, de forma

voluntária.

1.2-Esgotar  as  possibilidades  de  conclusão  de  tarefas

antes de interromper o processo de trabalho sob sua

responsabilidade.

2-Comunicação 

Capacidade detransmitire recebe

informações faladas, escritas ou

visuais de forma clara e objetiva,

com entendimento entre os

envolvidos, facilitando a divulgação

e compreensão das tarefas.

2.1-Facilitar o diálogo e a interação entre os militares.

2.2-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou ordens.

3-Criatividade 

Capacidade de encontrar novas

ideias, viáveis e adequadas para

solução de problemas,

situações inopinadas e impasses.

3.1-Apresentar  alternativas  criativas  para  melhorar  os

processos de trabalho.

4-Cultura de Qualidade 

Capacidade deprimar pela

qualidade, buscando contínuas

melhorias  para  aperfeiçoamento

dos processos de trabalho,

otimizando os resultados.

4.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais.
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5-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e desinteressadamente

com as atividades de outrem,

esforçando-se em benefício de uma

causa comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e limitados a

sua função.

5.1-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências

profissionais  anteriores  e  conhecimentos  que

influenciam no  desenvolvimento das tarefas.

5.2-Escutar  opinião  dos  militares  do  grupo  sobre  as

tarefas rotineiras.

6-Flexibilidade

Capacidade de adaptar-se às

mudanças e as necessidades

emergentes, de rever postura

mediante situações inopinadas ou

opiniões divergentes.

6.1-Implantar mudanças necessárias ao aprimoramento

das tarefas.

7-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo hábil

e de forma adequada, sobre ideias

e/ ou fatos inesperados,

principalmente em situações de

emergência e/ ou perigo,

independente de ordem, visando a

uma solução imediata.

7.1-Executar  as  tarefas  inerentes  a  sua  especialidade,

sem necessidade de ser mandado.

8-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo um

clima de motivação e

8.1-Demonstrar satisfação profissional na execução das

tarefas atinentes à especialidade.

8.2-Reconhecer a importância e o empenho do 

trabalho em equipe para o sucesso das tarefas.

8.3-Praticar a descentralização das tarefas preparando

a equipe para assumir responsabilidades.
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desenvolvimento da equipe.
9-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe

no alcance das metas e

cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados.

9.1-Estimular  a  equipe  para  execução  das  tarefas  ou

superação de obstáculos.
9.2-Agir de acordo com os valores organizacionais que

acredita,  para  influenciar  a  equipe  na  busca  do

cumprimento das missões.

10-Organização e Planejamento

Capacidade planejar ações,

organizar ambiente ou equipe de

forma a priorizar a sequência

necessária ou a forma de execução

das tarefas, visando atingir os

objetivos previstos.

10.1-Compatibilizar  a  realização  das  tarefas  com  o

tempo, de forma a cumprir as missões dentro do prazo.
10.2-Disponibilizar  o  tempo  ideal  para  solucionar  os

problemas, não sendo precipitado nem tardio.
10.3-Disponibilizar  os  materiais,  manuais  e  rotinas  a

serem cumpridas para toda equipe.
10.4-Planejar, de modo prático e objetivo, a realização

das tarefas.
10.5-Priorizar  a  execução  das  tarefas  atinentes  à

profissão às administrativas.
11-Proatividade

Capacidade de apresentar atitudes

prévias capazes de impedir

agravamento de problemas ou

situações inopinadas que afetem o

sucesso do cumprimento das

tarefas.

11.1-Delinear  linhas  de  ações  para  solucionar

problemas, assim que constatados.
11.2-Verificar  constantemente  a  necessidade  de

programação  prévia  das  atividades  inerentes  à

especialidade.

12-Relacionamento Interpessoal

Capacidade de interação empática

e respeitosa, mesmo em situações

adversas, sob pressão ou de

estresse intenso, mantendo um

12.1-Separar as questões profissionais das pessoais.

12.2-Ser cortês no trato com a equipe.

12.3-Relacionar-se de forma cooperativa e agregadora

com os militares da equipe para que as tarefas sejam

realizadas da melhor forma possível.
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ambiente organizacional agradável

e unido.
13-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

opiniões, mesmo em situações

adversas.

13.1-Cumprir com as obrigações inerentes a sua função.

14-Tomada de Decisão

Capacidade de analisar riscos,

oportunidades e as variáveis

envolvidas em uma tarefa, visando

escolher a alternativa mais

adequada para a solução do

problema dentro do prazo

estimado e de acordo com as

normas vigentes.

14.1-Buscar  informações  com  superiores  e  com  a

equipe para tomada da melhor decisão.

2.6. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE CN: CN e SI (COMUNICAÇÕES NAVAIS) – PARA OS

CONCLUDENTES A PARTIR DE 2023

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

CN.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais.

 2.6.1. Perfil Profissional

A  Praça  especializada  em  Comunicações  Navais  (CN)  cumpre  a  doutrina  de

comunicações da MB,   interpreta o Código Internacional de Sinais e o Código Tático Naval;

opera  os  equipamentos  e  instrumentos  de  navegação;  identifica  luzes,  marcas  e  sinais

luminosos convencionados no Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar;

efetua observações meteorológicas básicas de superfície;  interpreta manuais técnicos dos

equipamentos  de  comunicações;  opera  equipamentos  de  comunicações  e  redes  de

computadores,  conforme  procedimentos  e  normas  de  segurança  previstas;  aplica  os
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conceitos  Guerra  Cibernética,  Guerra  Eletrônica  e  Radiogoniometria  e  descreve  o

funcionamento das principais redes e serviços do Sistema Brasileiro de Telecomunicações

utilizados pelas organizações militares da MB. O CB-CN, também, cumpre os procedimentos

previstos  no Cerimonial  da Marinha,  no Regulamento de Continências,  Honras,  Sinais  de

Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas, nas Normas do Cerimonial Público e na

Ordem Geral de Precedência; emprega pavilhões, flâmulas, luzes de cerimonial,  insígnias,

símbolos  nacionais  e  executa  manutenção,  de  primeiro  escalão,  de  equipamentos  e

acessórios utilizados na estação de sinais.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-CN é capacitado,  no Curso de

Especialização de Comunicações Navais (C-Espc-CN), na doutrina de comunicações vigente e

na  operação  dos  sistemas  e  equipamentos  comuns  ou  de  largo  emprego  nos  navios  e

estações  terrestres  da  MB.  A  doutrina,  os  sistemas  e  equipamentos  são  nas  redes  de

comunicações  da  MB,  nos  fundamentos  da  navegação  e  meteorologia  básicas  e  nos

procedimentos prescritos no Cerimonial da Marinha. Estas doutrinas, normas, equipamentos

e  acessórios  são  definidos  pelas  Organizações  Militares  Orientadoras  Técnicas  (OMOT)  e

constam do currículo do curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de CB-CN no exercício profissional. 

Durante o C-Espc, o CB-CN será estimulado a desenvolver tais competências que permearão

as atividades acadêmicas e toda a carreira do militar.

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-CN

concludente  do  C-Espc-CN  receberá  diploma  de  Técnico  de  Nível  Médio  em

Telecomunicações.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-CN: CN e SI

COMPETÊNCIAS INDICADORES

 

 

 

 

1- Cumprimento da

Doutrina de

Comunicações da MB

1.1-Aplicar  as  doutrinas  gerais  e  especiais  que regulamentam o

Sistema de Comunicações da MB (SISCOM).
1.2-Aplicar  os  procedimentos  operacionais  e  normativos

preconizados para o SISCOM, no que se refere às atividades de

processamento,  transmissão,  recepção,  registro  e  arquivamento

de mensagens enviadas pelos meios de comunicação da MB.
1.3-Empregar o Código Internacional de Sinais e o Código Tático

Naval na codificação e decodificação de mensagens.
1.4-Empregar  a  Lista  de  Endereços  e  de  Indicativos  das

Organizações Militares da MB.
1.5-Empregar a Lista de Redes e Frequências estabelecidas para o

SISCOM.
1.6-Envolver-se  na  formulação  e  execução  dos  Planos  de

Comunicações de sua Estação.
1.7-Aplicar  os  procedimentos  operacionais  e  normativos

relacionados à organização,  controle  e disciplina do tráfego nos

canais do SISCOM.
1.8-Aplicar  os  procedimentos  gerais,  administrativos  e  de

segurança na operação da Rede de Comunicações Integradas da

MB.
1.9-Aplicar  os  procedimentos  preconizados  nas  ações  de

destruição  em  emergência,  relativas  às  publicações  e

equipamentos controlados.

2-Cumprimento do

Sistema de Manutenção

Planejada (SMP)

2.1-Empregar as informações dos manuais técnicos na operação e

na manutenção dos equipamentos de comunicações.
2.2-Efetuar a manutenção dos equipamentos de comunicações e

seus acessórios, no nível de primeiro escalão.
2.3-Registrar  o  cumprimento  das  rotinas  de  manutenção  em

documento apropriado.
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2.4-Indicar a  necessidade  de  substituição  de  peças,  unidades  e

componentes de equipamentos, depois de esgotados  os  recursos

disponíveis.
 

 

  

3-Produção oral e

escrita em Inglês

3.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente no

contexto do trabalho.
3.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e  usuais,

escrita  sem  textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha.
3.3-Interpretar  as  principais  instruções  contidas  em  manuais  e

planos em Inglês.
3.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e  equipamentos,  de

manuais e planos em Inglês.
3.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho.
3.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos.
3.7-Escrever expressões e frases curtas e simples sobre atividades

do trabalho.
 

 

 

 

4-Distinção de circuitos

elétricos de corrente

contínua e corrente

alternada

4.1-Executar  os,  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

equipamentos eletrônicos.
4.2-Descrever os princípios da produção de eletricidade.
4.3-Distinguir  os  conceitos  de  tensão,  corrente,  resistência  e

potência elétrica.
4.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm.
4.5-Descrever  as  características  físicas  e  elétricas  dos  circuitos

resistivos.
4.6-Aplicar os procedimentos para a ligação em série ou paralelo

de baterias elétricas.
4.7-Descrever a função de capacitores em circuitos elétricos.

4.8-Distinguir os conceitos de magnetismo e eletromagnetismo.

4.9-Descrever indução eletromagnética, autoindução e indutância
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mútua.
4.10-Descrever  o  princípio  de  funcionamento  dos

transformadores.
4.11-Descrever  as  características  dos  circuitos  em  série  e  em

paralelo de CC e CA.
 

5-Cumprimento de

normas de segurança

5.1-Observar os avisos e normas de segurança preconizadas pelo

fabricante do equipamento e pelas normas da MB.
5.2-Verificar  as  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação  etc)  nos  espaços  adjacentes  aos  quadros

elétricos e equipamentos eletroeletrônicos que possam oferecer

risco a segurança do pessoal e do material.
5.3-Manter afixados avisos ou lembretes de alerta sempre que os

equipamentos ou disjuntores devam permanecer desalimentados.
5.4-Usar o equipamento de proteção individual compatível com a

tarefa  a  executar,  orientando  outros  militares  envolvidos  no

trabalho.
5.5-Identificar ações preventivas para evitar ocorrência de choque

elétrico.
5.6-Aplicar os procedimentos de primeiros socorros.

5.7-Executar  a  legislação  vigente  sobre  prevenção,  contenção  e

controle da poluição.
 

 

 

  

6-Distinção dos circuitos

eletrônicos básicos

6.1-Executar os  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

equipamentos eletrônicos.
6.2-Descrever  o  princípio  de  funcionamento  dos  componentes

eletrônicos passivos.
6.3-Descrever o princípio de funcionamento  de  diodos

semicondutores.
6.4-Diferenciar fontes de alimentação de circuitos eletrônicos.

6.5-Descrever as características dos circuitos componentes de uma

fonte de alimentação típica.
6.6-Descrever o princípio de funcionamento de transistores.

6.7-Descrever o princípio de funcionamento de amplificadores.
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6.8-Descrever  as  características  elétricas  de  fotodiodos,

fototransistores e diodos emissores de luz.
6.9-Descrever o princípio de funcionamento de osciladores.

 

 

 7-Descrição dos

princípios da

modulação

7.1-Descrever modulação de um sinal elétrico.

7.2-Identificar os componentes do processo de modulação.

7.3-Descrever  a  técnica  de  modulação  em  amplitude  e  suas

variantes.
7.4-Descrever as técnicas de modulação em frequência e fase.

7.5-Descrever  as  técnicas  de  modulação  por  chaveamento  em

amplitude,  frequência e fase.
7.6-Descrever as técnicas de modulação com portadora trem-de-

pulsos.
7.7-Descrever as técnicas de modulação simultânea em amplitude

e fase.
7.8-Descrever as características do processo demodulador.

 

 

 

8-Operação de

equipamentos de

comunicações

8.1-Executar  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

equipamentos e acessórios de comunicação.
8.2-Operar os equipamentos e demais recursos da comunicação.

8.3-Operar  os  canais  das  redes  da  MB  e  equipamentos  de

comunicação  via  satélite,  conforme  as  regras  e  procedimentos

definidos  pelo  SISCOM,  quando  guarnecendo  estação  rádio  ou

SECOM.
8.4-Operar os computadores da Rede de Comunicações Integradas

da Marinha (RECIM).
8.5-Empregar  os  softwares  de  comunicações,  incluindo  os  de

criptografia.
8.6-Aplicar as normas sobre segurança das informações digitais na

MB.
8.7-Selecionar no quadro de distribuição as antenas e linhas de
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transmissão para operação de equipamentos de comunicações.
8.8-Identificar  tipos  de  navios,  submarinos  e  os  diversos  meios

civis  marítimos,  plataformas  marítimas  e  aeronaves  que  se

encontrem no campo visual de sua estação de sinais.
8.9-Distinguir a composição de grupamentos operativos.
8.10-Realizar transmissão e recebimento de sinais de comunicação

visual (bandeiras, semáforas, holofotes, escote, lâmpadas ALDIS e

NANCY).
8.11-Executar as  precauções  de  segurança  no  manuseio  de

fumígenos e sinalizadores.
8.12-Empregar sinais pirotécnicos, conforme a situação específica.

8.13-Identificar  sinais  táticos,  indicadores  de  ocorrência  de

avarias,  homem ao mar, socorro, emergência e de mau tempo,

enviadas por navios e aeronaves, através de canais do meio ótico

e/ou acústico.
8.14-Executar a manutenção, de 1º escalão, de equipamentos de

comunicação visual.

9-Atuação em situação

de Guerra

Cibernética,Guerra

Eletrônica e

Radiogoniometria

9.1-Identificar as características da Guerra Cibernética no âmbito

da RECIM.
9.2-Aplicar  os procedimentos preconizados em uma situação de

Guerra Cibernética.
9.3-Aplicar as normas sobre Segurança das Informações Digitais na

MB.
9.4-Executar os procedimentos da Guerra Eletrônica no âmbito de

forças navais.
9.5-Descrever  as  principais  características  da  Rede

Radiogoniométrica da MB.
9.6-Operar  as  estações  que  compõem  o  Sistema  Integrado  de

Radiogoniometria da MB (SIE).
10-Cumprimento de

Cerimonial e Honras

10.1-Executar os  procedimentos  previstos  no  Cerimonial  da

Marinha,  no  Regulamento  de  Continências,  Honras,  Sinais  de

Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas e nas normas do
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Cerimonial Público e a Ordem Geral de Precedência.
10.2-Descrever as principais características e  aplicações  da

Bandeira  Nacional,  Bandeiras  Distintivos,  Bandeiras  Insígnias  e

luzes de cerimonial.
 

 

 11-Observação, registro

e plotagem

meteorológica

11.1-Descrever  os  elementos  atmosféricos  diretamente

relacionados com as mudanças temporais climáticas.
11.2-Distinguir  meteoros,  tempestades,  massas  de  ar,  sistemas

frontais,  ciclone,  anticiclone,  ITCZ  (Zona  de  Convergência

Intertropical) e furacões.
11.3-Descrever  os  elementos  estruturais  e  a  finalidade  das

estações meteorológicas.
11.4-Operar os instrumentos de observação meteorológica.

11.5-Aplicar técnicas de observação meteorológica.

11.6-Efetuar registros das observações meteorológicas.

11.7-Confeccionar  mensagens  para  transmissão  dos  registros

meteorológicos.
11.8-Decodificar  as  informações  meteorológicas  da  previsão  do

tempo.

12-Operação de redes

de computadores

12.1-Identificar os principais tipos, perfis estruturais, topologias e

arquiteturas de protocolos de redes de computadores.
12.2-Explicar  o  funcionamento,  aplicações  e  características

técnicas das redes a cabo e redes sem fio.
12.3-Explicar o funcionamento dos dispositivos de hardware que

compõem o ambiente de comunicações da rede.
12.4-Instalar os dispositivos de hardware configurando o ambiente

de comunicações da rede de dados.

13-Utilização de

medidores digitais e

analógicos

13.1-Empregar as precauções de segurança definidas para o uso

dos  aparelhos  de  medida  nas  medições  e  testes  de  circuitos

eletro/eletrônicos.
13.2-Aplicar  as  regras  básicas  de conversão de valores  entre  os

sistemas de medidas.
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13.3-Utilizar escalas graduadas para obtenção de medidas elétricas

em circuitos eletro/eletrônicos.
13.4-Interpretar valores de medidas obtidos em diferentes escalas

de medidores analógicos e/ou digitais.
13.5-Utilizar medidores digitais e analógicos para obter valores de

tensão, corrente, resistência e outras variáveis.
14-Descrição dos

sistemas fixos e móveis

que compõem a

estrutura do Sistema

Brasileiro de

Telecomunicações

14.1-Descrever  a  estrutura  básica  de  uma  estação  de

telecomunicações.
14.2-Identificar os princípios elementares da comunicação elétrica

e radioelétrica.
14.3-Explicar  as  diferenças  entre  um sinal  analógico  e  um sinal

digital na comunicação.
14.4-Descrever os elementos básicos da transmissão digital.

14.5-Explicar a arquitetura funcional do sistema fixo de telefonia.

14.6-Explicar  a  arquitetura  funcional  do  sistema  móvel  de

telefonia.
14.7-Explicar  o  funcionamento  do  sistema  de  microondas  em

radiovisibilidade.
14.8-Explicar  o  funcionamento  do  sistema  de  micro-onda  sem

tropodifusão.
14.9-Explicar  o  funcionamento  do  sistema  de  microondas  via

satélite.
14.10-Descrever as principais características do Sistema Brasileiro

de Comunicações via satélite.
14.11-Explicar  o  funcionamento  do  Sistema  de  Comunicações

Militares via satélite (SISCOMIS).
15-Cumprimento das

normas internacionais

de radiocomunicação

para o Serviço Móvel

Marítimo

15.1-Descrever  a  composição  do  Sistema  Internacional  de

Radiocomunicação.
15.2-Operar redes dos Serviços Móveis Marítimo e Aeronáutico,

de acordo com as normas Internacionais de Radiocomunicação.
15.3-Identificar os recursos e serviços, nacionais e internacionais,

aplicados e/ou colocados à disposição do Sistema Marítimo Global
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de Socorro e Segurança (GMDSS).
15.4-Aplicar  os procedimentos de socorro, urgência e segurança

recomendados pela Convenção para a Segurança da Vida Humana

no Mar (SOLAS) e preconizados pelo GMDSS.

16-Registros

 técnicos

16.1-Registrar  testes e rotinas executadas  nos  equipamentos de

comunicações.
16.2-Registrar  os  procedimentos  de  emergência  utilizados  na

operação de equipamentos de comunicações.
16.3-Subsidiar o supervisor na elaboração de relatórios de avarias.

16.4-Manter  atualizadas  as  informações  contidas  nos  diversos

tipos  de  registros  técnico-administrativos  dos  equipamentos  de

comunicações.
16.5-Empregar  as  informações  contidas  nos  diversos  tipos  de

registros  técnico-administrativos  dos  equipamentos

comunicações.

17-Utilização de

listagem ou catálogo de

sobressalentes

17.1-Obter  informações  no  Plano  de  Apoio  Logístico  Integrado

(PALI) e/ou catálogos de sobressalentes.
17.2-Utilizar informações do PALI e/ou catálogos de sobressalentes

para efetuar reparos.
17.3-Comparar  especificações obtidas de sobressalentes com os

itens a serem substituídos.

18-Preenchimento de

pedidos de serviços (PS)

18.1-Descrever estrutura documental do PS.

18.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas.
18.3-Efetuar controle de PS e ordens de serviço.

18.4-Acompanhar  andamento  do  reparo  junto  às  Organizações

Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) e OM de apoio.
 19-Preenchimento 

de pedidos de material

19.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas empregados pela MB, com base nos manuais técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes.
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19.2-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,  seguindo  as

normas em vigor na MB e ordens internas.
19.3-Verificar o andamento dos pedidos de material elaborados.

20-Condicionamento e

Higidez Física

20.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.

20.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar.
20.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.
20.4-Permanecer dentro d'água, sem uso de auxílios de flutuação

e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.
20.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor. 
20.6-Realizar exercícios de força muscular, de resistência aeróbica

e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida.
20.7-Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na  norma em

vigor.

 COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-CN : CN e SI
COMPETÊNCIAS  INDICADORES 

1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de

modo tomar as providências

necessárias para atingir os

resultados previstos. 

 1.1-Atribuir valor  aos  processos  de trabalho,  de  forma

voluntária. 

1.2-Reproduzir  todas as  possibilidades  de  conclusão  de

tarefas antes de interromper o processo de trabalho sob

sua responsabilidade. 

2-Comunicação 

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas,

escritas ou visuais de forma clara

2.1-Propor o diálogo e a interação entre os militares. 
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e objetiva, com entendimento

entre os envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das

tarefas. 

2.2-Demonstrar  clareza  e  objetividade ao  expor  suas

ideias ou ordens. 

3-Cultura de Qualidade

Capacidade de primar pela

qualidade, buscando contínuas

melhorias para aperfeiçoamento

dos processos de trabalho,

otimizando os resultados. 

3.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais. 

3.2-Manter  em  bom  nível  de  funcionamento  os

equipamentos sob sua área de atuação. 
3.3-Realizar o nivelamento de conhecimento da equipe. 

3.4-Executar  os  procedimentos,  de  acordo  com  os

manuais e normas de segurança estabelecidas. 
3.5-Manter-se  focado  no  trabalho  do  grupo,  isolando

estímulos externos impertinentes à tarefa. 
3.6-Realizar as tarefas com dedicação e empenho visando

cumprimento da missão.
4-Espírito de Equipe 

Capacidade  de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e

desinteressadamente com as

atividades de outrem, esforçando-

se em benefício de uma causa

comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e limitados

a sua função. 

4.1-Compartilhar com a equipe, experiências  profissionais

anteriores e conhecimentos que influenciam  no

desenvolvimento das tarefas. 
4.2-Realizar de todas as tarefas, inclusive as que requerem

força física.
4.3-Prover o espírito de coesão e camaradagem.

4.4-Escutar  opinião  dos  militares  do  grupo  sobre  as

tarefas rotineiras.

5-Flexibilidade 

Capacidade de adaptar-se às

mudanças e as necessidades

emergentes, de rever postura

5.1-Aceitar  opiniões  e  sugestões  que  contribuam  para

melhora da execução das tarefas.
5.2-Evidenciar os  erros  cometidos  a  fim  de  evitar

reincidências.
5.3-Produzir mudanças necessárias ao aprimoramento das
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mediante situações inopinadas ou

opiniões divergentes. 

tarefas.

6-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada, sobre

ideias e/ou fatos inesperados,

principalmente em situações de

emergência e/ou perigo,

independente de ordem, visando

a uma  solução imediata. Realizar

ações que estejam no seu nível de

decisão e que sejam necessárias

ao sucesso das tarefas, sem

perder tempo aguardando ordens. 

6.1-Realizar ações que estejam no seu nível de decisão e

que sejam necessárias ao sucesso das tarefas, sem perder

tempo aguardando ordens.

7-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo

um clima de motivação e

desenvolvimento da equipe. 

7.1-Demonstrar  satisfação  profissional  na  execução  das

tarefas atinentes à especialidade. 
7.2-Identificar a importância e o empenho do trabalho em

equipe para o sucesso das tarefas. 

7.3-Praticar a descentralização das tarefas preparando a

equipe para assumir responsabilidades. 
7.4-Integrar a  equipe  durante  situações  de  perigo,

dificuldades ou inopinadas, até a solução do problema.
7.5-Executar  as  tarefas  estabelecidas,  promovendo  a

motivação na equipe. 
8-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe

no alcance das metas e

cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados. 

8.1-Demostrar entusiasmo e energia para equipe superar

obstáculos e dificuldades. 
8.2-Atuar de acordo com os valores organizacionais que

acredita,  para  influenciar  a  equipe  na  busca  do

cumprimento das missões. 
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9-Organização e Planejamento

Capacidade planejar ações,

organizar ambiente ou equipe de

forma a priorizar a sequência

necessária ou a forma de

execução das tarefas, visando

atingir os objetivos previstos. 

9.1-Manter  local  de  trabalho  organizado,  facilitando  a

localização de objetos e ou manuais. 
9.2-Repartir imparcialmente  as  tarefas  de  modo  a

potencializar os resultados. 
9.3-Planejar a execução das tarefas, de acordo com prazos

e disponibilidade de recursos físicos e humanos. 

10-Proatividade 

Capacidade de apresentar

atitudes prévias capazes de

impedir agravamento de

problemas ou situações

inopinadas que afetem o sucesso

do cumprimento das tarefas.

10.1-Inferir  possíveis  problemas,  delineando  algumas

linhas de ação para solucioná-los ou evitar agravamento. 
10.2-Verificar  constantemente  a  necessidade  de

programação  prévia  das  atividades  inerentes  à

especialidade. 

11-Relacionamento Interpessoal 

Capacidade de interação

empática e respeitosa, mesmo

em situações adversas, sob

pressão ou de estresse intenso,

mantendo um ambiente

organizacional agradável e unido. 

11.1-Relacionar-se  de  forma  cooperativa  e  agregadora

com os componentes da equipe para  que  as  tarefas

sejam realizadas da melhor forma possível.
11.2-  Ouvir  o  pessoal  envolvido na execução da tarefa,

agindo com  tolerância  perante  erros,  limites  e

desconhecimentos.
11.3-Separar as questões profissionais das pessoais.

11.4-Manter cortesia no trato com a equipe.

12-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

opiniões, mesmo em situações

adversas. 

 12.1-Executar as obrigações inerentes a sua função.  
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13-Tomada de Decisão

Capacidade de analisar riscos,

oportunidades e as variáveis

envolvidas em uma tarefa,

visando escolher a alternativa

mais adequada para a solução do

problema dentro do prazo

estimado e de acordo com as

normas vigentes. 

 13.1-Localizar informações com a equipe para tomada de 

decisão. 

 

 

 

 
13.2-Decidir dentro dos prazos estimados.

2.7. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE CO (COZINHEIRO) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

CO.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.7.1. Perfil Profissional 

A  Praça  especializada  em  Cozinheiro  (CO)  atua  na  organização  da  cozinha  e  em

eventos; seleciona e prepara pratos de carnes em geral, frutos do mar, massas, legumes,

cereais, saladas, sopas, caldos, cremes, doces, salgados e pães; ornamenta pratos; opera e

mantém equipamentos, utensílios e maquinários da cozinha; aplica técnicas de arrumação e

de limpeza de incumbências; controla bens patrimoniais de sua responsabilidade; auxilia no

controle do municiamento;  executa cortes e métodos de cozimento, utilizando as práticas de

segurança na manipulação de alimentos e armazena gêneros alimentícios. 

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-CO é capacitado,  no Curso de

Especialização  em  Cozinheiro  (C-Espc-CO),  para  o  cumprimento  de  procedimentos

normativos comuns e de largo emprego na execução dos serviços técnicos e logísticos em

cozinhas  e  paióis  de  mantimentos  da  MB.  Estes  procedimentos  são  definidos  pelas

Organizações Militares Orientadoras Técnicas e constam do currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de CB-CO no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-CO será
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estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e toda

a carreira do militar. 

De  acordo  com Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que   dispõe   sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-CO

concludente do C-Espc-CO receberá diploma de Técnico em Cozinha. 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-CO 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Emprego de manuais e

normas técnicas 

1.1-Interpretar os manuais e normas técnicas.

1.2-Verificar  a  condição  de  operação  dos  equipamentos  e

maquinários,  por  meio  dos  procedimentos  contidos  nas

instruções  do  manual  técnico,  registrando  as  informações

operacionais. 
 

 

 

2-Produção oral e escrita

em Inglês 

2.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente 

no contexto do trabalho. 
2.2-Interpretar palavras, expressões e frases simples e usuais,

escritas  em textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha. 
2.3-Empregar  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho. 
2.4-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho. 

3-Cumprimento de

normas de segurança 

3.1-Observar os avisos e normas de segurança preconizadas

pelo fabricante do equipamento e maquinário. 

3.2-Verificar  as  condições  do  ambiente  de  trabalho  nos

espaços  adjacentes  aos  quadros  elétricos  e  equipamentos

eletroeletrônicos que possam  oferecer risco a segurança   do

pessoal: limpeza,umidade, iluminação etc. 
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3.3-Manter afixados avisos ou lembretes de alerta sempre que

os  equipamentos  ou  disjuntores  devam  permanecer

desalimentados. 

3.4-Usar  o  equipamento  de  proteção  individual  compatível

com a tarefa a executar, orientando outros militares envolvidos

na tarefa. 

3.5-Aplicar  os  procedimentos  de  primeiros  socorros

relacionados a choques elétricos, queimaduras e cortes. 

3.6-Identificar  a  área  de  atuação  da  Comissão  Interna  de

Prevenção de Acidentes (CIPA). 

 

 

 

4-Cumprimento do

Sistema de Manutenção 

Planejada (SMP) 

4.1-Aplicar  os  procedimentos  normativos  do  SMP  previstos

para os equipamentos. 

4.2-Diferenciar os escalões de manutenção. 

4.3-Executar  as  rotinas  do  SMP,  nos  escalões  de  sua

competência. 

4.4-Registrar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  em

documento apropriado. 

4.5-Comunicar  a  necessidade  de  reparos,  substituição  de

peças,  unidades  e  componentes  de  equipamentos,  após

esgotados os recursos disponíveis. 

4.6-Manter  em condições  de  pronto  uso  as  ferramentas  de

trabalho. 

4.7-Comunicar a necessidade de substituição ou aquisição de

ferramentas. 

5-Aplicação de conceitos de

nutrição e dietética na

elaboração de cardápios

5.1-Distinguir  características  dos  grupos  da  pirâmide  de

alimentos. 
5.2-Identificar nutrientes de alimentos. 
5.3-Distinguir  os  fatores  prejudiciais  ao  aproveitamento  dos

nutrientes dos alimentos. 
5.4-Identificar as leis fundamentais da alimentação. 
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5.5-Subsidiar nutricionista na elaboração de cardápios. 

 

 

6-Armazenagem e

conservação de alimentos 

6.1-Identificar os princípios de estocagem de gêneros. 
6.2-Controlar a existência de pragas e vetores no ambiente de

trabalho (cozinha/refeitório). 
6.3-Executar  técnicas  de  identificação  de  alimentos

deteriorados. 
6.4-Executar  métodos  de  conservação  de  alimentos:

refrigeração, congelamento, tratamento térmico etc. 
6.5-Utilizar material para embalagem e guarda de gêneros. 
6.6-Aplicar métodos de análise de perigos e pontos críticos e de

controle de alimentos. 
6.7-Identificar os requisitos para transporte de gêneros. 

 

7-Execução de

procedimentos de 

controle higiênico

sanitário 

7.1-Distinguir fontes de contaminação. 

7.2-Identificar  a  presença  de  microorganismos,  a  partir  das

características dos alimentos. 

7.3-Cumprir normas de higienização nas áreas de manipulação

de alimentos. 

7.4-Cumprir normas de higienização pessoal de manipuladores

de alimentos. 

7.5-Cumprir  normas  de  higienização  na  conservação  dos

alimentos. 

7.6-Cumprir procedimentos de segurança alimentar. 

7.7-Caracterizar as edificações e instalações sanitárias. 

7.8-Realizar prevenção sanitária. 

7.9-Executar  técnicas  de  arrumação  e  limpeza  de

incumbências. 

7.10-Interpretar a legislação de educação ambiental. 

7.11-Separar lixo comum do lixo orgânico. 
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8-Preenchimento de

pedidos de serviços (PS) 

8.1-Elaborar PS, em conformidade com as normas internas. 

8.2-Efetuar  o  registro  ou  arquivamento dos  PS  e  ordens  de

serviço. 

8.3-Acompanhar  o  andamento  do  reparo  junto  às  OM  de

apoio. 

 

9-Preenchimento de

pedidos de material 

9.1-Utilizar  programas  informatizados  para  elaboração  de

pedidos de material. 

9.2-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,  seguindo  as

normas em vigor na MB e ordens internas. 

9.3-Controlar  o  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados. 

 

 

 

10-Utilização de utensílios

de uso comum 

10.1-Cumprir os procedimentos de segurança na utilização de

utensílios, orientando outros militares envolvidos na tarefa. 
10.2-Utilizar facas para corte de carne e pescado e de desossar,

etc. 
10.3-Utilizar  facas  e  utensílios  especiais  para  a  confecção  de

ornamentos de pratos. 
10.4-Utilizar cutelo e machadinha para cortes de ossos. 
10.5-Utilizar panelas de pequeno e médio porte. 
10.6-Utilizar utensílios de cozinha em geral. 
10.7-Manter  em  condições  de  pronto  uso  os  utensílios  de

trabalho. 
10.8-Comunicar  necessidade  de  substituição  ou  aquisição  de

utensílios. 
 

 

11.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

equipamentos e aparelhos. 

11.2-Operar caldeirões elétricos ou a vapor. 

11.3-Operar fritador elétrico. 

11.4-Operar chapas de grelhados. 

11.5-Operar fogão industrial. 

11.6-Operar fogão a base de chapas elétricas. 
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 11-Operação de

equipamentos e 

aparelhos

 

11.7-Operar máquinas industriais de corte de ossos. 

11.8-Operar máquinas de moer carne. 

11.9-Operar batedeiras industriais. 

11.10-Operar masseira industrial na confecção de pães. 

11.11-Operar cilindro industrial. 

11.12-Operar modeladora de pães. 

11.13-Operar a cortadeira de pães. 

11.14-Operar forno industrial de panificação. 

11.15-Operar estufas climáticas de panificação. 

11.16-Operar liquidificador industrial. 

11.17-Operar descascador industrial de legumes. 

11.18-Operar triturador de alimentos. 

11.19-Operar máquina para laminar frios. 

11.20-Operar cafeteiras industriais. 

11.21-Operar sanduicheiras manuais e industriais. 

11.22-Manter em condições de pronto uso os equipamentos 

de trabalho. 

11.23-Comunicara  necessidade  de  substituição  ou  aquisição

de equipamentos. 

11.24-Limpar equipamentos e aparelhos, após utilização. 

 

 12-Corte de carnes em

geral 

12.1-Cumprir os procedimentos de higiene no corte e limpeza

de carnes em geral. 

12.2-Distinguir tipos de carnes. 

12.3-Cortar carnes bovinas. 

12.4-Desossar carne. 

12.5-Cortar carne suína. 

12.6-Cortar carne de aves. 

12.7-Cortar pescados. 

12.8-Limpar carnes em geral. 
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12.9-Limpar crustáceos em geral. 

 

 13-Preparação de 

molhos e temperos 

13.1-Cumprir os procedimentos de higiene na manipulação de

temperos, especiarias e condimentos. 
13.2-Refogar alimentos. 
13.3-Preparar molhos quentes. 
13.4-Preparar molhos frios. 
13.5-Temperar carnes em geral. 
13.6-Temperar pescados e crustáceos. 

 

 14-Preparação de pratos a

base de cereais, legumes e

hortaliças 

14.1-Cumprir os procedimentos de higiene na manipulação de

cereais, legumes e hortaliças. 
14.2-Preparar pratos de arroz. 
14.3-Preparar pratos de grãos. 
14.4-Preparar suflês. 
14.5-Preparar pratos de legumes. 
14.6-Lavar hortaliças e frutas, cumprindo os procedimentos de

higiene. 
14.7-Preparar saladas utilizando grãos. 
14.8-Preparar saladas utilizando folhas 
14.9-Preparar saladas a base de maionese. 
14.10-Preparar saladas com massas. 
14.11-Preparar caldos, sopas e cremes. 
14.12-Preparar pratos de dieta a base de cereais e legumes. 

 

15-Preparação de pratos

 de carnes 

15.1-Cumprir os procedimentos de higiene na manipulação de

carnes em geral. 
15.2-Preparar pratos de carnes. 
15.3-Preparar pratos de frango. 
15.4-Preparar pratos de carne suína. 
15.5-Preparar pratos de dieta a base de carnes. 
15.6-Preparar pratos de carnes regionais. 

 

 

16-Preparação de pratos 

de pescados e crustáceos 

16.1-Cumprir os procedimentos de higiene na manipulação de

pescados e crustáceos em geral. 
16.2-Preparar pratos de peixes. 
16.3-Preparar pratos de lagostas, lagostins e siris. 
16.4-Preparar pratos de camarões, lulas e polvo. 
16.5-Preparar pratos de dieta a base de peixes. 
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16.6-Preparar pratos de peixes regionais. 
 

 17-Preparação de pratos

de massas 

17.1-Cumprir os procedimentos de higiene na manipulação de

farináceos em geral. 
17.2-Preparar pratos de massas recheadas em geral. 
17.3-Preparar pratos de macarronada e talharim. 
17.4-Preparar pratos de massa ao molho. 
17.5-Preparar pratos de massa fresca. 
17.6-Preparar pratos de massa integral. 

 

 

18-Preparação de doces,

salgados e pães 

18.1-Cumprir procedimentos de higienização no manuseio  de 

alimentos. 
18.2-Preparar salgadinhos. 
18.3-Preparar pavês, bolos, rocamboles e tortas. 
18.4-Preparar recheios. 
18.5-Preparar doces a base de ovos. 
18.6-Preparar massa de pães. 
18.7-Preparar massa de pizza. 
18.8-Preparar massa folheada. 

 

 

19-Ornamentação de

pratos 

19.1-Cumprir os procedimentos de segurança no manuseio de

utensílios cortantes. 
19.2-Ornamentar pratos de entrada. 
19.3-Ornamentar prato de saladas. 
19.4-Ornamentar prato de carnes em geral. 
19.5-Ornamentar sobremesas. 
19.6-Ornamentar salgadinhos. 

 

 

20-Controle de bens

patrimoniais da

incumbência 

20.1-Utilizar programas informatizados, como ferramenta de 

apoio às tarefas administrativas. 
20.2-Verificar a necessidade de baixa ou transferência dos 

materiais supostamente inservíveis. 
20.3-Providenciar  a  etiqueta  contendo  as  características  do

material, quando do recebimento de itens novos. 
20.4-Realizar  verificação  dos  materiais  sob  sua

responsabilidade. 
20.5-Controlar os bens patrimoniais da sua incumbência. 
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21-Execução de tarefas do

municiamento 

21.1-Executar os procedimentos de abastecimento de material

para o rancho. 
21.2-Controlar o recebimento de material para o rancho. 
21.3-Inspecionar  diariamente  o  paiol  de  mantimentos  e

frigoríficas. 
21.4-Controlar a validade de gêneros. 

22-Execução de serviços

de rancho 

22.1-Identificar a estrutura de pessoal e material existente em

cozinhas. 
22.2-Descrever as atribuições do chefe da cozinha. 
22.3-Descrever as atribuições dos rancheiros. 
22.4-Identificar  os  critérios  para  disposição  de  alimentos

preparados no balcão. 
22.5-Identificar as possibilidades de aproveitamento de sobras. 
22.6-Aplicar procedimentos de etiqueta social e profissional. 
22.7-Identificar o público-alvo de eventos. 
22.8-Aplicar as fases do planejamento: proposta de cardápio,

orçamento, etc. 
22.9-Executar  técnicas  de  higienização  e  sanitarização  de

cozinhas.
23-Condicionamento e

Higidez Física 

23.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 
23.2-Identificaras  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
23.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.  
23.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor. 
23.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 
23.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 
23.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma em 

vigor.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-CO 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 
 1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de

modo tomar as providências

necessárias para atingir os

resultados previstos. 

1.1-Não interromper tarefas em execução pela importância

a elas atribuída. 
1.2-Esgotar as possibilidades de reparo antes de alienar o

equipamento sob sua atuação. 

2-Comunicação 

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas,

escritas ou visuais de

 forma clara e objetiva, com

entendimento entre os

envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das

tarefas. 

2.1-Estimular a comunicação e interação entre os militares.

2.2-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou ordens. 

2.3-Facilitar o diálogo e a interação entre os militares. 

 3-Cultura de Qualidade 

Capacidade de primar pela

qualidade, buscando contínuas

melhorias para aperfeiçoamento

dos  processos  de trabalho,

 otimizando os resultados. 

3.1-Realizar as tarefas com dedicação e empenho visando

cumprimento da missão. 
3.2-Manter atenção elevada durante as tarefas para evitar

erros e maximizar resultados. 
3.3-Manter-se  focado  no  trabalho  do  grupo,  reduzindo

estímulos externos impertinentes à tarefa. 
3.4-Estimular  a  execução  dos  procedimentos,  de  acordo

com os manuais e normas estabelecidas. 
4-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir

4.1-Estimular o espírito de coesão e camaradagem na 

equipe. 
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positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e

desinteressadamente com as

atividades de outrem,

esforçando-se em benefício de

uma causa comum, sem ater-se

aos problemas peculiares e

limitados a sua função. 

 4.2-Compartilhar com a equipe, experiências profissionais

anteriores  e  conhecimentos  que  influenciam  no

desenvolvimento das tarefas. 

5-Flexibilidade 

Capacidade de adaptar-se as

mudanças e as  necessidades

emergentes, de rever postura

mediante situações inopinadas

ou opiniões divergentes. 

5.1-Aceitar  opiniões  e  sugestões  que  contribuam  para

melhora da execução das tarefas.

6-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada, sobre

ideias e/ ou fatos inesperados,

principalmente em situações de

emergência e/ ou perigo,

independente de ordem, visando

a uma solução imediata. 

6.1-Realizar as ações que estejam no seu nível de decisão e

que sejam necessárias ao sucesso das tarefas, sem perder

tempo aguardando ordens. 
6.2-Agir  espontaneamente  frente  a  uma  demanda  ou

problema, a fim de contribuir para melhor execução das

tarefas. 
6.3-Aplicar os conhecimentos  atualizados na execução das

tarefas. 

7-Liderança 

Capacidade de agregar,

 orientar e canalizar esforços

pessoais e/ou grupais, a fim de

atingir objetivos organizacionais,

estabelecendo um clima de

motivação e desenvolvimento da

7.1-Cumprir  as  tarefas  estabelecidas,  sem reclamar  e ou

promover desmotivação na equipe. 

7.2-Promover  o  envolvimento  de  todos  na  tarefa  para

garantir o pleno aproveitamento de talentos. 
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equipe. 
8-Motivação 

Capacidade de estimular a

equipe no alcance das metas e

cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados. 

8.1-Demonstrar  entusiasmo  e  energia  para  a  equipe

superar obstáculos e dificuldades. 

9-Objetividade 

Capacidade de lidar com

situações ou problemas de

maneira prática e direta,

discriminando os fatores

essenciais entre os vários

aspectos apresentados, visando

alcançar um resultado

satisfatório. 

9.1-Direcionar ações para alcance de objetivos, sem perder

tempo ou desviar interesses ou atividades. 

10-Organização e Planejamento 

Capacidade planejar ações,

organizar ambiente ou equipe de

forma a priorizar a sequência

necessária ou a forma de

execução das tarefas, visando

atingir os objetivos previstos. 

10.1-Planejar  a  execução  das  tarefas,  de  acordo  com

prazos e disponibilidade de recursos físicos e humanos. 

10.2-Compatibilizar a realização das tarefas com o tempo

de forma a cumprir as missões. 
10.3-Disponibilizar  o  tempo  ideal  para  solucionar  os

problemas, não sendo precipitado nem tardio. 
 10.4-Manter local de trabalho organizado, facilitando  a

localização de ferramentas de trabalho e/ou manuais. 

10.5-Determinar metas  e  objetivos à  equipe com prazos

exequíveis. 
11-Proatividade 

Capacidade de apresentar

atitudes prévias capazes de

impedir agravamento de

11.1-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis  problemas,

delineando algumas linhas de ações para solucioná-los. 
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problemas ou situações

inopinadas que afetem o sucesso

do cumprimento das tarefas.
12-Relacionamento Interpessoal 

Capacidade de interação

empática e respeitosa, mesmo

em situações adversas, sob

pressão ou de estresse intenso,

mantendo um ambiente

organizacional agradável e unido. 

12.1-Separar as questões profissionais das pessoais. 

12.2-Demonstrar  interesse  em  identificar  as  redes  de

relacionamento interpessoal para perceberas expectativas

dos subordinados. 
12.3-Conviver harmoniosamente com o grupo. 

12.4-Ser cortês no trato com a equipe. 

12.5-Relacionar-se de forma cooperativa e agregadora com

a equipe. 
12.6-Respeitar  o  conhecimento  do  pessoal  envolvidona

execução da tarefa, agindo com tolerância perante erros,

limites e desconhecimentos.
13-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

opiniões, mesmo em situações

adversas. 

13.1-Cumprir com as obrigações inerentes a sua função.

 

 

 OSTENSIVO - 2-93 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003 

2.8. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE CP (CARPINTARIA) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

CP.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.8.1. Perfil Profissional 

A Praça especializada em Carpintaria (CP) executa obras de carpintaria; confecciona e

repara peças em madeira, laminados e fibra de vidro; interpreta desenho técnico e traça

esboço;  opera  e  mantém máquinas  e  ferramentas  utilizadas  nas  oficinas  de  carpintaria.

Executa pequenos reparos em embarcações miúdas em madeira ou fibra de vidro.  Além

disso, coordena atividades  e lidera equipes de Controle de Avarias(CAV). 

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-CP é capacitado,  no Curso de

Especialização de Carpintaria (C-Espc-CP), nas máquinas e equipamentos comuns ou de largo

emprego nos navios da MB. Estas máquinas, equipamentos e os procedimentos de CAV são

definidos pelas Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo

do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de CB-CP no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-CP será

estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e toda

a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-CP

concludente do C-Espc-CP receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Carpintaria.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-CP 

 COMPETÊNCIAS INDICADORES 
 

 

1.1-Identificar a simbologia padrão de desenhos técnicos. 
1.2-Interpretar  os  projetos,  desenhos,  planos,  esquemas  e

diagramas específicos de carpintaria. 

 

 OSTENSIVO - 2-94 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

 

 

1-Emprego de 

manuais, planos e

desenhos técnicos 

1.3-Empregar  as  informações contidas em projetos,  desenhos,

planos, esquemas e diagramas na confecção e reparo de peças

em madeira e fibra de vidro. 
1.4-Aplicar o sistema de manutenção referente às máquinas e

ferramentas utilizadas nas oficinas de carpintaria, de acordo com

as instruções do manual técnico. 
1.5-Operar máquinas da oficina de carpintaria, de acordo com os

procedimentos e dados contidos no manual técnico. 
1.6-Interpretar  informações  contidas  no  livro  de  controle  de

avarias nas tarefas de CAV. 
1.7-Utilizar os diagramas de CAV contidos no livro de controle de

avarias nas tarefas de CAV. 

 

2-Produção oral e escrita

em Inglês 

 

2.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente 

no contexto do trabalho. 
2.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e  usuais,

escritas  em  textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha. 
2.3-Interpretar as principais instruções contidas em manuais e 

planos escritos em Inglês. 
2.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e  equipamentos,  de

manuais e planos em Inglês. 
2.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho. 
2.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos. 
2.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho. 
 

 

 

3.1-Cumprir os avisos e as normas de segurança preconizadas

pelo fabricante do equipamento e pelas normas da MB. 
3.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação  etc.)  onde  há  uso  de  equipamentos
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3-Cumprimento de normas

de segurança 

eletroeletrônicos  e  respectivos  quadros  elétricos  que  possam

oferecer risco à segurança do pessoal e do material. 
3.3-Manter afixados, em locais visíveis, avisos ou lembretes de

alerta  sempre  que  os  equipamentos  ou  disjuntores  devam

permanecer desalimentados. 
3.4-Usar equipamento de proteção individual compatível com a

tarefa  a  executar,  orientando  outros  militares  envolvidos  na

tarefa. 
3.5-Identificar  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência  de

choque elétrico. 
3.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros. 
3.7-Cumprir a legislação vigente sobre prevenção, contenção e

controle da poluição. 
3.8-Identificar  a  área  de  atuação  da  Comissão  Interna  de

Prevenção de Acidentes (CIPA). 
 4-Cumprimento do

Sistema de Manutenção 

Planejada (SMP) 

4.1-Aplicar  os  procedimentos  normativos  do  SMP  para  os

acessórios e equipamentos de Controle de Avarias e Combate a

Incêndio. 

4.2-Diferenciar  escalões  de  manutenção,  de  acordo  com  as

instruções dos cartões do SMP. 

4.3-Identificar  as  Organizações  Militares  Prestadoras  de

Serviços (OMPS) que executam os escalões de manutenção de

equipamentos e sistemas. 

4.4-Executar  as  rotinas  do  SMP,  nos  escalões  de  sua

competência, de acordo com o contido em cartão específico. 

4.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP em documento

apropriado. 

4.6-Comunicar necessidade de substituição de peças, unidades e

componentes  de  equipamentos,  após  esgotados  os  recursos

disponíveis..
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5-Utilização de

instrumentos de medidas 

5.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

instrumentos de medidas. 

5.2-Utilizar escalas graduadas, paquímetros, esquadros e trenas

para obtenção de medidas. 

5.3-Interpretar  os  valores  obtidos  na  utilização  dos

instrumentos de medidas.  

5.4-Registrar os valores obtidos nos instrumentos de medidas. 

5.5-Aplicar as regras básicas de conversão de valores entre os

sistemas de medidas. 

 

 

 

 

6-Utilização de

ferramentas de uso 

comum 

6.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas acessórios. 
6.2-Manter as ferramentas de trabalho em condição de pronto

uso. 
6.3-Utilizar brocas, escareadores e rebaixadores. 
6.4-Utilizar máquinas de furar. 
6.5-Utilizar ferramentas de corte. 
6.6-Utilizar ferramentas de desbaste. 
6.7-Utilizar martelos, macetes, alicates, morsas e grampos. 
6.8-Utilizar ferramentas especiais, observando os cuidados no 

manuseio e no armazenamento. 
6.9-Comunicar a necessidade de substituição ou aquisição de 

ferramentas. 
6.10-Utilizar elementos de fixação. 
6.11-Controlar as ferramentas da incumbência. 

7-Identificação de 

circuitos e componentes

elétricos 

7.1-Identificar circuitos de corrente contínua. 
7.2-Identificar  componentes  elétricos  destinados  ao  uso  em

corrente contínua.
7.3-Identificar circuitos de corrente alternada.  
7.4-Identificar  componentes  elétricos  destinados  ao  uso  em

corrente alternada. 
 

 

8.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança na  operação das

máquinas. 
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8-Operação de 

máquinas da oficina de

carpintaria 

8.2-Ajustar máquinas para condição de uso adequada. 
8.3-Operar  máquinas  empregadas  nos  serviços  de  carpintaria:

serra circular, máquina de desengrosso, tupia, desempenadeira,

torno para madeira, serra de fita e furadeira horizontal. 
8.4-Limpar máquinas e acessórios após utilização. 
8.5-Lubrificar máquinas e acessórios após utilização. 
8.6-Executar manutenção preventiva e corretiva, de 1° escalão,

nas  máquinas,  conforme  as  instruções  do  fabricante  ou  do

cartão de manutenção. 
 

 

9-Cumprimento de

normas de gestão de

oficinas 

9.1-Cumprir  normas  e  procedimentos  para  organização  e

funcionamento de oficina. 

9.2-Esboçar layout de oficina. 

9.3-Cumprir procedimentos de prevenção de acidentes. 

9.4-Descrever  normas  e  procedimentos  para  a  gestoria  de

material. 

9.5-Controlar material de consumo utilizado nos serviços. 

9.6-Selecionar  a  matéria-prima  e  ferramentas  adequadas  à

execução do serviço. 

9.7-Preparar  as  máquinas,  de  acordo  com  o  serviço  a  ser

executado. 

9.8-Promover aproveitamento de material. 

9.9-Cumprir a legislação vigente sobre prevenção, contenção e

controle da poluição em oficinas. 

 

 

10.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  execução  dos

serviços. 

10.2-Executar etapas de delineamento na fabricação de peças. 

10.3-Identificar  os  tipos  de  madeira,  laminados,  colas  e

ferragens empregadas nos serviços de carpintaria. 

10.4-Executar  serviços  simples  de  carpintaria:  corte,  rasgo,

desbaste  entalhes  em  madeira  e  similares,  aplicação  de
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10-Execução de serviços

de carpintaria 

laminados e vernizes e instalações de fechaduras e dobradiças. 

10.5-Executar serviços de carpintaria ligados à construção civil:

confecção  de  escadas  e  telhados,  rebaixamento  de  teto  e

revestimento de  parede  e  confecção  e  instalações  de  portas,

portões e janelas. 

10.6-Executar serviços simples em fibra de vidro. 

10.7-Reparar embarcações miúdas em madeira ou em fibra de

vidro. 

 

 

 

 

11-Procedimentos de

combate 

a incêndio 

(CBINC) 

11.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  no  combate  a

incêndio. 
11.2-Descrever os elementos da combustão. 
11.3-Descrever a dinâmica do incêndio. 
11.4-Descrever as principais causas de incêndio. 
11.5-Descrever os métodos de extinção de incêndio. 
11.6-Classificar os incêndios. 
11.7-Descrever as medidas preventivas contra incêndio. 
11.8-Distinguir os agentes extintores. 
11.9-Distinguir extintores portáteis. 
11.10-Operar extintores portáteis. 
11.11-Operar  equipamentos  que  utilizam  água  como  agente

extintor. 
11.12-Operar equipamentos que utilizam espuma como agente

extintor. 
11.13-Discriminar sistemas de detecção e alarme. 
11.14-Discriminar sistemas fixos de combate. 
11.15-Operar os sistemas fixos de combate. 
11.16-Utilizar  equipamentos  e  acessórios  de  proteção  e

segurança. 
11.17-Empregar as técnicas de CBINC. 
11.18-Empregar os métodos de extinção de incêndio em praças

de máquinas. 
11.19-Empregar  os  procedimentos  de  CBINC  em  navios  de

guerra. 
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11.20-Identificar os procedimentos de CBINC em plataformas de

pouso e decolagem. 
11.21-Descrever  a  finalidade  e  as  atribuições  da  equipe  de

crache. 
11.22-Executar os métodos de extinção de incêndio em navios

mercantes. 
11.23-Descrever a finalidade e as atribuições do grupo de CAV

fixo. 
11.24-Executar  os  procedimentos  e  as  técnicas  de  CBINC  em

instalações de terra. 

12-Emprego das técnicas

de CAV 

12.1-Identificar  todos  os  recursos  de  CAV  disponíveis  na

estrutura de navio e OM de terra. 

12.2-Descrever a organização do CAV. 

12.3-Descrever constituição, finalidades e atribuições da 

estação central e dos grupos de reparo. 

12.4-Descrever a organização da ação conjunta dos grupos de

reparo. 

12.5-Registrar  a plotagem de avarias empregando simbologia

padrão. 

12.6-Interpretar  o  registro  da  simbologia  padrão,  para

acompanhar a evolução de avaria. 

12.7-Descrever  a  importância  da  operação  dos  meios  de

comunicações interiores nas tarefas de CAV. 

12.8-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  do  CAV

considerando os riscos implícitos para a segurança do pessoal e

do material. 

12.9-Operar equipamentos fixos e móveis de CAV. 

12.10-Descrever os princípios de estabilidade e flutuabilidade. 

12.11-Descrever  a  influência  da  transferência  de  pesos  na
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estabilidade transversal ou longitudinal. 

12.12-Descrever os efeitos de superfície livre e água aberta na

estabilidade e flutuabilidade do navio. 

12.13-Descrever procedimentos para manter a estabilidade do

navio. 

12.14-Executar tarefas de esgotamento. 

12.15-Estabelecer as condições de fechamento do material. 

12.16-Executar  manutenção  dos  acessórios  que  garantem  a

estanqueidade. 

12.17-Executar testes de estanqueidade em compartimentos. 

12.18-Empregar  as  técnicas  do  CAV  na  contenção  de

alagamentos. 

12.19-Executar tarefas de escoramento. 

12.20-Executar os procedimentos de CAV no CBINC. 

12.21-Efetuar manobras com a rede de incêndio. 

12.22-Coordenar equipes de CAV. 

12.23-Executar adestramento de CAV. 

12.24-Manter as estações de espuma, os sistemas fixos de CO2,

os dutos e flaps de ventilação em condições de pronto uso. 

12.25-Manter material e equipamentos de CAV em condições

de pronto uso. 

12.26-Cumprir  os  procedimentos  de  primeiros  socorros  em

combate. 

12.27-Correlacionar  todos  os  recursos  de  CAV  disponíveis  a

situações de emprego. 

12.28-Descrever  a  finalidade  e  as  atribuições  do  Grupo  de

Socorro Externo (GSE). 
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13-Execução de

procedimentos de CAV

em Guerra 

Química, Biológica e

Radiológica 

13.1-Cumprir procedimentos de segurança nas tarefas de CAV

em ambiente de guerra química, biológica e radiológica. 

13.2-Descrever os agentes empregados e os efeitos da guerra

química, biológica e radiológica. 

13.3-Operar  equipamentos  de  detecção,  proteção  e

descontaminação na guerra química, biológica e radiológica. 

13.4-Executar medidas de defesa na guerra química, biológica e

radiológica. 

 

14-Execução de

procedimentos de CAV

em Guerra Nuclear 

14.1-Identificar  procedimentos  de  segurança  nas  tarefas  de

CAV em ambiente de guerra nuclear. 

14.2-Descrever os efeitos sobre o material e pessoal da guerra

nuclear. 

14.3-Operar  equipamentos  de  detecção,  segurança,

monitoramento e descontaminação na guerra nuclear. 

14.4-Identificar medidas de defesa na guerra nuclear. 

 

 

 

 

15-Registros técnicos 

15.1-Empregar as informações contidas nos diversos tipos de

documentos técnico-administrativos de máquinas. 

15.2-Registrar  testes,  rotinas e informações de máquinas  em

documentos de controle técnico-administrativo. 

15.3-Manter  atualizadas  as  informações  contidas  em

documentos técnico administrativos de máquinas. 

15.4-Registrar  os  procedimentos de emergência utilizados na

operação de máquinas. 

15.5-Subsidiar  o  supervisor  na  elaboração  de  relatórios  de

avarias. 

15.6-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros. 

15.7-Manter o arquivo de trabalho organizado. 

 16.1-Obter informações no Plano de Apoio Logístico Integrado
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16-Utilização de listagem

ou catálogo de

sobressalentes 

(PALI) e/ou catálogos de sobressalentes. 

16.2-Utilizar  as  informações  do  PALI  e/ou  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos. 

16.3-Comparar  especificações  obtidas  de  sobressalentes  com

os itens a serem substituídos. 

16.4-Utilizar  as  ferramentas  do  sistema  de  abastecimento

(SINGRA) para consultas de sobressalentes. 

 

17-Preenchimento de

pedidos de serviços (PS) 

17.1-Descrever a estrutura documental do PS. 

17.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 

17.3-Efetuar o controle de PS e ordens de serviço. 

17.4-Acompanhar o andamento do reparo junto às OMPS e OM

de apoio. 

 

18-Preenchimento de

pedidos de material 

18.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas empregados pela MB, com base nos manuais técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes. 

18.2-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,  seguindo  as

normas em vigor na MB e ordens internas. 

18.3-Controlar  o  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados. 

 

 

 

 19-Condicionamento e

Higidez Física 

19.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 

19.2-Identificaras  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 

19.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.  

19.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor. . 

19.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na
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norma em vigor.  

19.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 

19.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma em

vigor.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-CP 
COMPETÊNCIAS INDICADORES 
1-Comunicação 

Capacidade  de transmitir e

receber  informações faladas,

escritas ou visuais de forma clara e

objetiva, com entendimento entre

os envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das

tarefas. 

 

 

 

1.1-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou ordens. 

2-Coragem Moral 

Capacidade de defender e se

comportar com base no correto,

justo e o próprio, mesmo com risco

evidente de prejuízo pessoal. 

 

2.1-Assumir suas decisões. 

3-Criatividade 

Capacidade de encontrar novas

ideias, viáveis e adequadas para

solução de problemas, situações

inopinadas e impasses. 

3.1-Apresentar alternativas novas para melhorar os 

processos de trabalho. 
3.2-Apresentar ideias novas para resolver  problemas 

que parecerem difíceis de solucionar. 
3.3-Improvisar quando necessário, mantendo-se alinhado

as normas e políticas de segurança. 
4.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais. 
4.2-Executar procedimentos, de acordo com os manuais 

e normas de segurança estabelecidas. 
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 4-Cultura de Qualidade

Capacidade de primar pela

qualidade para buscar contínuas

melhorias nos processos de

trabalho e otimizar resultados. 

4.3-Implantar  mudanças  nos  processos  de  trabalho,

visando  simplificação  de  sua  execução  e  melhoria  nos

resultados. 
4.4-Manter  atenção  elevada  durante  as  tarefas  para

evitar erros e maximizar resultados. 
4.5-Manter-se  focado  no  trabalho  do  grupo,  isolando

estímulos externos impertinentes à tarefa. 
4.6-Realizar as tarefas com dedicação e empenho visando

cumprimento da missão. 
4.7-Aplicar  os  conhecimentos  atualizados  na  execução

das tarefas. 
5-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir 

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir 

espontânea e

desinteressadamente com as

atividades de outrem, esforçando-

se em benefício de uma causa

comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e limitados

a sua função. 

5.1-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências

profissionais  anteriores  e  conhecimentos  que

influenciam no desenvolvimento das tarefas. 

5.2-Escutar  opinião  dos  militares  da  equipe  sobre  as

tarefas rotineiras.

5.3-Participar de todo processo de execução das tarefas,

evitando se apropriar das ideias criativas da equipe. 

5.4-Estimular  o espírito de coesão e camaradagem na

equipe. 

5.5-Empenhar-se  no  adestramento  de  pares  e

subordinados. 

6-Flexibilidade

Capacidade de adaptar-se as

mudanças e as necessidades 

emergentes, de rever postura

mediante situações inopinadas ou

opiniões divergentes. 

 

6.1-Aceitar  opiniões  e  sugestões  que  contribuam  para

melhora da execução das tarefas. 
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7-Iniciativa 

 Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada, sobre

ideias e/ou fatos inesperados,

principalmente em situações de

emergência e/ou perigo,

independente de ordem, visando

a uma solução imediata. 

7.1-Agir  espontaneamente  frente  a  uma demanda  ou

problema,a fim, de contribuir para melhor execução das

tarefas. 

7.2-Realizar as ações que estejam no seu nível de 

decisão e que sejam necessárias ao sucesso das tarefas, 

sem perder tempo aguardando ordens. 

8-Liderança 

Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada, sobre

ideias e/ ou fatos inesperados,

principalmente em situações de

emergência e/ ou perigo,

independente de ordem, visando a

uma solução imediata. 

8.1-Reconhecer a importância e o empenho do trabalho

em equipe para o sucesso da missão. 
8.2-Intervir  nos  momentos  precisos  com  confiança  e

segurança necessárias para o êxito das tarefas. 
8.3-Permanecer  presente  junto  à  equipe  durante

situações  de  perigo,  dificuldades  ou  inopinados  até  a

solução do problema. 
8.4-Promover  o  envolvimento  de  todos  na  tarefa  para

garantir o pleno aproveitamento de talentos. 
8.5-Cumprir as tarefas estabelecidas, sem reclamar e ou

promover desmotivação na equipe. 

9-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe

no alcance das metas e

cumprimento dos trabalhos,

superando as dificuldades e

inopinados. 

 

9.1-Demonstrar entusiasmo e energia para a equipe na

execução das tarefas ou superação de dificuldades. 
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10-Objetividade 

Capacidade de lidar com situações

ou  problemas  de maneira prática

e direta, discriminando os fatores

essenciais entre os vários aspectos

apresentados, visando alcançar um

resultado satisfatório. 

 

10.1-Distribuir, de forma clara e firme, as tarefas entre a

equipe. 

11-Organização e Planejamento 

Capacidade planejar ações,

organizar ambiente ou equipe, de

forma a priorizar a sequência

necessária ou a forma de execução

das tarefas, visando atingir os

objetivos previstos. 

11.1-Manter  local  de  trabalho  organizado,  facilitando

localização de objetos e ou manuais. 
11.2-Distribuir,  imparcialmente,  as  tarefas  de  modo  a

potencializar os resultados. 

12-Proatividade  

Capacidade de apresentar 

atitudes prévias capazes de impedir

situações inopinadas ou

agravamento de problemas que

afetem o cumprimento das tarefas.

12.1-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis  problemas,

delineando algum linhas de ação para solucioná-los ou

evitar agravamento. 

13-Relacionamento 

Interpessoal 

Capacidade de interação empática

e respeitosa, mesmo em situações

adversas, sob pressão ou de

estresse intenso, 

mantendo um ambiente

organizacional agradável e unido. 

13.1-Respeitar o conhecimento do pessoal envolvido na

execução da tarefa, agindo com tolerância perante erros,

limite se desconhecimentos. 
13.2-Conviver harmoniosamente com o grupo. 

13.3-Separar questões profissionais das pessoais. 

13.4-Ter paciência em situações rotineiras, adversas e/ou

inopinadas. 
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14-Zelo 

Capacidade de preocupar-se ao

lidar com projetos,tarefas, 

objetos ou máquinas, com o fim de

evitar o desperdício de recursos ou

danos materiais. 

14.1-Ser  cuidadoso  no  manuseio  dos  equipamentos,

ferramentas e manuais. 

2.9. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE CV (CONTROLE AÉREO) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

CV.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.9.1. Perfil Profissional 

A praça Especializada em Controle Aéreo (CV) realiza, a bordo dos navios da MB e da

Base  Aérea  Naval  de  São  Pedro da  Aldeia,  o  Serviço  do  Controle  Aéreo com ênfase  na

operação de radares  para identificação,  separação e acompanhamento de aeronaves  em

voo;  autoriza  pousos,  decolagens  e  movimentações  de  aeronaves  no  aeródromo,

contribuindo para a informação e segurança operacional dos voos sob sua área de jurisdição.

Além disso, realiza comunicação com os pilotos por meio de frequência de rádio e controla

aeronaves na zona de controle e aproximação em navios com plataformas de voo. 

Para o  desenvolvimento dessas  competências,  o  CB-CV é capacitado no Curso de

Especialização em Controle  Aéreo (C-Espc-CV).  Esta  capacitação é  realizada por  meio  de

treinamentos em sistemas e equipamentos apropriados em ambiente simulado e real, visitas

técnicas a Órgãos de Controle de Tráfego Aéreo (Órgãos ATC) interligados ao Sistema de

Controle  do  Espaço  Aéreo  Brasileiro  (SISCEAB)  e  de  prática  no  Sistema  Simulado  de

Treinamento Tático (SSTT) no Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão. Estes

sistemas e procedimentos são definidos pelas Organizações Militares Orientadoras Técnicas

(OMOT) e constam do currículo do curso. 

 

 OSTENSIVO - 2-108 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-CV no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-CV

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas

do C-Espc-CV e toda carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-CV

concludente do C-Espc-CV receberá o diploma de Técnico de Nível Médio em Controle de

Tráfego Aéreo. 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-CV 
COMPETÊNCIAS  INDICADORES 

1-Aplicação de

conceitos básicos de

Física na Aviação 

 

1.1-Identificar  os  princípios  da  mecânica,  estática,  movimento

ondulatório,  velocidade  do  som  e  onda  de  choque  aplicados  à

aviação.
1.2-Identificar  os  princípios  da  teoria  cinética  dos  gases,

compressibilidade e expansão.  
1.3-Distinguir  temperatura,  pressão,  atmosfera  (princípio  de

Bernoulli)  e  calor,  dinâmica  dos  corpos,  densidade,  potência,

vetores e torque.
1.4-Identificar os princípios da ótica aplicados à aviação. 

2-Princípios básicos de

aerodinâmica e

controle de voo  

2.1-Identificar as partes e equipamentos básicos de aeronave. 
2.2-Identificar a função de um aerofólio. 
2.3-Descrever as forças que atuam no aerofólio. 
2.4-Conceituar estabilidade e controle de voo. 
2.5-Identificar  o  princípio  de  funcionamento  dos  eixos  de

movimento de aeronave. 
2.6-Descrever o movimento de aeronave. 
2.7-Identificar os comandos de voo. 
2.8-Distinguir tipos de voo pela velocidade aplicada. 
2.9-Identificar dispositivos de hipersustentação. 
2.10-Identificar  a  interferência  do fluxo de  ar  nas  condições  de

voo. 
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2.11-Identificar os princípios da teoria de voo supersônico. 

2.12-Identificar as partes de um helicóptero. 

2.13-Caracterizar a dinâmica de voo do helicóptero. 

 

3-Emprego de técnicas

de sobrevivência  

 

3.1-Identificar os equipamentos de sobrevivência. 
3.2-Inspecionar vestuário de voo quanto à sua condição para uso. 

3.3-Realizar  os  procedimentos  do  aeronavegante  ao  equipar-se

com o vestuário e apetrechos de voo. 
3.4-Aplicar técnicas de sobrevivência no mar. 

3.5-Aplicar técnicas de sobrevivência na selva. 

3.6-Utilizar técnicas para escape de aeronave submersa. 

4-Cumprimento de

normas de segurança 

 

4.1-Cumprir os avisos e normas de segurança preconizadas para

equipamentos, compartimentos e áreas de trabalho. 
4.2-Analisar  as  condições do ambiente de trabalho que possam

oferecer risco à segurança do pessoal. 
4.3-Elaborar os avisos ou lembretes de alerta de segurança. 
4.4-Utilizar o equipamento de proteção individual compatível com

a  tarefa  a  executar,  orientando  outros  militares  envolvidos  na

faina. 
4.5-Cumprir ações preventivas para evitar ocorrência de acidentes.
4.6-Identificar situações de risco na área de atuação profissional

em decorrência do erro humano. 
4.7-Cumprir  procedimentos  de  segurança  preconizados  pelo

fabricante do equipamento para manuseio, estoque, transporte e

acidentes com materiais radioativos. 
4.8-Cumprir normas de segurança em aeródromos.

5-Identificação dos

fatores humanos que

impactam na 

atividade de aviação 

5.1-Caracterizar os profissionais que atuam na aviação e os seus 

níveis de responsabilidade. 
5.2-Descrever os fatores que afetam o rendimento dos profissionais

da aviação. 
5.3-Correlacionar  a  atuação dos  profissionais  de  aviação com as
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instalações físicas em que trabalham. 
5.4-Identificar a importância da qualidade da comunicação entre

membros de equipes de aviação. 

6-Cumprimento da

doutrina de prevenção

e investigação de

acidentes aeronáuticos 

6.1-Descrever  a  estrutura  e  funcionamento  do  Serviço  de

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha

(SIPAAerM). 
6.2-Descrever  o  propósito  e  os  fundamentos  da  prevenção  de

acidentes aeronáuticos. 
6.3-Conceituar  o  Programa  de  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos  (PPAA),  a  Comissão  de  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos (CPAA), a Vistoria de Segurança de Aviação (VSA), o

Conselho de Fator Humano (CFH),  a Jornada de Atividade Aérea

(JAA), o Gerenciamento do Risco Operacional (GRO), os Relatórios

Finais  de  Acidentes  Aeronáuticos  e  o  Relatório  Semestral  de

Segurança de Aviação (RSSA). 
6.4-Preencher  Relatório  de  Prevenção  (RelPrev)  e  Planilha  do

Gerenciamento do Risco Operacional (GRO). 
6.5-Cumprir as recomendações de segurança oriundas dos diversos

documentos do âmbito da segurança de aviação. 
6.6-Descrever os procedimentos a serem adotados no caso de uma 

ocorrência aeronáutica. 
6.7-Diferenciar acidentes, incidentes aeronáuticos e ocorrências de 

solo. 
6.8-Empregar  métodos  e  recursos  utilizados  na  prevenção  de

acidentes aeronáuticos. 
6.9-Descrever  as  implicações  dos  fatores  material  e  humano em

acidentes  aeronáuticos:  aspectos  operacional,  médico  e

psicológico. 
6.10-Empregaras precauções de segurança quanto à estrutura do

aeródromo, aeronave, combustível, tráfego aéreo e manutenção de

aeronaves. 
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6.11-Empregar  os  procedimentos  definidos  nos  Plano  de

Emergência de Aviação (PEA), Plano de Pré-Investigação e Plano de

Desinterdição de Pista. 
6.12-Conceituar Danos por Objetos Estranhos (DOE). 
6.13-Realizar atividades de prevenção ao DOE. 
6.14-Identificar  o  material  de  investigação  de  ocorrências

aeronáuticas. 
6.15-Descrever o trâmite de documentos e relatórios relacionados

à segurança de aviação. 
6.16-Organizar  os  documentos  e  relatórios  relacionados  à

segurança de aviação. 
6.17-Descrever a composição administrativa do departamento de

segurança de aviação de um esquadrão de aeronaves. 
 

7-Utilização das

informações 

aeronáuticas 

 

7.1-Processar, alterar, enviar e receber planos de voo. 

7.2-Aplicar as técnicas de comunicação oral no serviço de tráfego

aéreo, utilização do alfabeto fonético e dos códigos aplicados às

comunicações ATS. 

7.3-Caracterizar o Serviço de Telecomunicações Aeronáuticas e a

função do Centro Automático de Mensagem. 

7.4-Aplicar as técnicas de processamento de mensagens. 

7.5-Expedir  mensagens  de  atraso  (DLA),  Modificação  (CHG),

Chegada (ARR) e partida (DEP) dentro do Centro de Comutação

Automática de Mensagens (CCAM). 

7.6-Expedir  PRENOTAM ao Centro Regional  no  qual  o  Órgão do

Serviço de Tráfego Aéreo (Órgão ATS) está subordinado. 

7.7-Codificar e decodificar mensagens NOTAM. 

7.8-Aplicar as técnicas de atualização de publicações. 

7.9-Manusear  e  interpretar  as  publicações  de  informações

aeronáuticas. 
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7.10-Descrever a finalidade da Sala de informação Aeronáutica e

sua função. 

7.11-Definir a função dos órgãos do Sistema de Controle do Espaço

Aéreo Brasileiro (SISCEAB). 

 

8-Execução da missão

de busca e salvamento 

(SAR) 

8.1-Acompanhar o desenvolvimento e encerramento das missões

de SAR. 
8.2-Interpretar a legislação do SAR.  
8.3-Identificar a organização do SAR no Brasil. 
8.4-Identificar  o  Sistema  Espacial  de  Busca  e  Salvamento  por

Rastreamento de Satélite (COSPAS/SARSAT). 
9-Aplicação dos

princípios da

meteorologia 

aeronáutica nas

operações aéreas 

9.1-Identificar fenômenos meteorológicos, restrições a visibilidade,

turbulência,  tipos  de  formações  e  suas  consequências  para  a

aviação. 
9.2-Interpretar  mensagens  e  códigos  meteorológicos,  bem como

Mensagem de Aviso de Aeródromo. 
9.3-Interpretar cartas meteorológicas. 

10-Aplicação das

regras preliminares de 

tráfego aéreo  

10.1-Empregar as regras gerais do serviço de controle de tráfego

aéreo  para  prevenção  de  colisão  e  proteção  de  propriedades  e

pessoas. 
10.2-Empregar as regras de voo para helicópteros em voo VFR ou

IFR. 
10.3-Empregar  as  regras  de  voo  para  aeronaves  militares  em

operação militar real ou exercício. 

11-Utilização do radar 

 

11.1-Empregar  os  recursos  disponíveis  dos  radares  e  demais

equipamentos utilizados no controle de tráfego aéreo. 
11.2-Identificar  aeronaves  no  radar  primário  utilizando  meios

disponíveis nos sistemas pertinentes. 
11.3-Identificar aeronaves no radar secundário (IFF). 
11.4-Distinguir  os  contatos  apresentados no console  no sistema,

por meio de diferentes cores das etiquetas apresentadas no display.
12.1-Identificar os tipos de aeronaves civis e militares que circulam

no Espaço Aéreo Brasileiro. 
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12-Caracterização de

aeronaves civis e

militares 

12.2-Distinguir as performances das aeronaves civis e militares que

circulam no Espaço Aéreo Brasileiro. 
12.3-Identificar os tipos de armamento de aviação. 

13-Identificação da

estrutura da aviação 

naval 

13.1-Identificar  a  organização militar  e  administrativa da  aviação

naval. 
13.2-Identificar a sistemática de designação das aeronaves da MB. 
13.3-Interpretar indicativos visuais de aeronaves. 

 

 14-Utilização dos

auxílios rádio na 

navegação aérea 

 

14.1-Identificar e interpretar os diferentes tipos de cartas e mapas

utilizados na navegação aérea para o Serviço de Tráfego Aéreo. 
14.2-Executar cálculo de tempo estimado de voo. 
14.3-Orientar  as  aeronaves  nos  procedimentos  de  correção  de

deriva e de espera executados sobre um auxílio rádio. 
14.4-Orientar as aeronaves nos procedimentos de navegação IFR

com base nos equipamentos de auxilio rádio. 

15-Execução de

procedimentos de

primeiros socorros 

15.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  execução  de

primeiros socorros. 

15.2-Caracterizar primeiros socorros. 

15.3-Diferenciar  contusões,  hipertermia,  queimaduras  e

hemorragias. 

15.4-Diferenciar fraturas, deslocamentos, comoções, traumatismos

e lesões de articulações e membros. 

 15.5-Identificar os tipos de queimaduras. 

15.6-Aplicar técnicas de primeiros socorros de imobilização. 

15.7-Aplicar  técnicas  de  primeiros  socorros  para  tratamento  de

ferimentos (estancamento e bandagem). 

15.8-Aplicar  técnicas  de  primeiros  socorros  em  casos  de

intoxicação por inalação de gases. 

15.9-Aplicar  técnicas  de  primeiros  socorros  em  caso  de

traumatismo no globo ocular. 
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15.10-Diferenciar alterações alérgicas. 

15.11-Aplicar técnicas de primeiros socorros em caso de choque

elétrico. 

 

16-Planejamento 

de voo

16.1-Identificar as cartas utilizadas para a navegação aérea. 

16.2-Utilizar cartas aeronáuticas para planejamento de voo. 

16.3-Identificar  as  medidas  de temperatura,  altitude e  razão de

subida adequadas para navegação aérea. 

 

17-Emprego do

serviço de tráfego

aéreo 

17.1-Descrever  as  técnicas  de  liderança  no  serviço  de  tráfego

aéreo. 

17.2-Descrever  os  procedimentos  de  cooperação  no  serviço  de

tráfego aéreo. 

17.3-Descrever técnicas de comunicação e direção no serviço de

tráfego aéreo. 

17.4-Descrever  as  atividades  desenvolvidas  pelo  controlador  de

tráfego aéreo. 

17.5-Definir sistema de controle de tráfego aéreo e sua estrutura. 

17.6-Descrever os tipos de emergências aeronáuticas. 

17.7-Diferenciar os atos ilícitos contra a aviação. 

17.8-Identificar operações aéreas especiais. 

17.9-Distinguir rotas ATS. 

17.10-Descrever  os  procedimentos  de  chegada  e  saída  por

instrumento e auxílio à navegação aérea. 

17.11-Identificar a Legislação de Trabalho no Controle de Tráfego

Aéreo (ATC). 

18-Emprego de

fraseologia de tráfego

aéreo em inglês e

português  

18.1-Empregar  corretamente a  fraseologia de tráfego aéreo nos

Órgãos de Controle de Tráfego Aéreo a que esteja habilitado. 

18.2-Empregar, oralmente e por escrito, vocabulário e estruturas

gramaticais convencionais da língua inglesa utilizados na Aviação. 

18.3-Utilizar  corretamente  termos  técnicos  aplicáveis  à

especialidade. 
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18.4-Identificar  as  considerações  gramaticais  e  semânticas

preliminares da Língua Inglesa utilizados na Aviação. 

18.5-Interpretar textos relativos ao controle de tráfego aéreo. 

19-Emprego das

técnicas de operação

em navios e

plataformas 

19.1- Empregar a fraseologia utilizada em navios e plataformas. 

19.2-Controlar as aeronaves no circuito de voo para helicópteros. 

19.3-Controlar as aeronaves no circuito de voo para aviões. 

19.4-Aplicar  as  técnicas  de  controle  de  altitude  e  cálculo  de

vetores. 

19.5-Aplicar  os  procedimentos  de  controle  em  caso  de

emergências. 

19.6-Operar  equipamentos  embarcados  de  Controle  de  Tráfego

Aéreo. 

20-Emprego do

serviço de controle de

aproximação (APP) 

 

20.1-Emitir  instruções  a  fim  de  manter  a  separação  entre

aeronaves na área de jurisdição do APP. 

20.2-Coordenar,  com  os  órgãos  adjacentes  e  entre  setores

operacionais do APP, os tráfegos em desenvolvimento dentro do

espaço aéreo controlado. 

20.3-Prestar  informações  de  voo  e  alerta  às  aeronaves  em

evolução na área de jurisdição do APP. 

20.4-Disciplinar,  acelerar  e  manter  ordenado  o  fluxo  de  tráfego

aéreo  dentro  da  área  de  controle  terminal  (TMA)  ou  zona  de

controle (CTR). 

20.5-Autorizar  voos  VFR  especiais,  quando  possível,  dentro  da

TMA ou CTR. 

20.6-Expedir  instruções  e  autorizações  às  aeronaves  sob  sua

jurisdição. 

20.7-Aplicar  as técnicas e procedimentos a  serem utilizados nos

Serviços  de  Tráfego  Aéreo  em  controle  de  área  terminal  no

simulador. 
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20.8-Utilizar a fraseologia padrão de Tráfego Aéreo em controle de

área terminal. 

21-Emprego do

serviço de controle de

aeródromo (TWR) 

 

21.1-Identificar  as  técnicas  de relacionamento,  gerenciamento e

avaliação do pessoal do Serviço de Controle de Tráfego Aéreo. 

21.2-Autorizar pousos e decolagens na área de jurisdição das TWR.

21.3-Autorizar a movimentação de veículos, pessoas e aeronaves

nas áreas de movimento e pista principal sob jurisdição da TWR. 

21.4-Suspender a operação das aeronaves por ocasião de condição

meteorológica adversa. 

21.5-Suspender  a  operação  das  aeronaves  por  ocasião  de

interdição e impraticabilidade de pista. 

21.6-Prestar  informações  de  voo  e  alerta  às  aeronaves  em

evolução na área de jurisdição da TWR. 

21.7-Disciplinar,  acelerar  e  manter  ordenado  o  fluxo  de  tráfego

aéreo dentro da área de jurisdição da TWR. 

21.8-Coordenar  com  os  órgãos  adjacentes  e  entre  as  posições

operacionais da TWR, os tráfegos em desenvolvimento dentro da

zona de tráfego de aeródromo (ATZ) e vizinhanças. 

21.9-  Identificar  as  luzes  aeronáuticas  de  superfície,  pistola  de

sinalização e farol rotativo. 

21.10-Utilizar a fraseologia padrão de Torre de Controle. 

22-Emprego do

serviço de controle de

área (ACC) 

22.1-Aplicar a separação entre aeronaves na área de jurisdição do

ACC. 

22.2-Coordenar  com  os  órgãos  adjacentes  e  entre  setores

operacionais do ACC, os tráfegos em desenvolvimento dentro do

espaço aéreo controlado. 

22.3-Emitir  instruções  a  fim  de  manter  a  separação  entre

aeronaves na área de jurisdição do ACC. 

22.4-Disciplinar,  acelerar  e  manter  ordenado  o  fluxo  de  tráfego

aéreo dentro da área de controle (CTA) e área superior de controle
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(UTA). 

22.5-Expedir  instruções  e  autorizações  às  aeronaves  sob  sua

jurisdição. 

22.6-Expedir  autorizações  de  plano  de  voo  às  aeronaves  nos

espaços aéreos sob sua jurisdição. 

23-Condicionamento e

Higidez Física 

23.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 

23.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 

23.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.

23.4-Permanecer dentro d'água, sem uso de auxílios de flutuação

e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 

23.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor. 

23.6-Realizar exercícios de força muscular, de resistência aeróbica

e flexibilidade. 

23.7-Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na  norma em

vigor. 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CB-CV 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto grau

de compromisso com as tarefas e

seus resultados, de modo tomar as

providências necessárias para atingir

os resultados previstos. 

1.1-Não  interromper  tarefas  em  execução  pela

importância a elas atribuída. 

1.2-Manter-se vinculado às tarefas durante todas as

etapas  de  sua  execução,  demonstrando  interesse

pela dinâmica da equipe.  

2-Controle Emocional 2.1-Agir corretamente e com coerência na execução
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Capacidade de dominar e direcionar

suas reações emocionais, mesmo

frente a situações adversas,

mantendo o controle para decidir e

agir adequadamente. 

de procedimentos  previstos  em  situações  de

emergência ou forte  estresse. 

2.2-Permanecer  tranquilo  nas  situações  adversas,

quando sob pressão ou estresse intenso. 

3-Coragem Moral 

Capacidade de admitir, assumir os

próprios erros ou pedir ajuda em

momentos de dificuldade. 

3.1-Solicitar  ajuda  aos  militares  da  equipe,  nos

momentos de dificuldade ou inopinados. 

4-Cultura de Qualidade 

Capacidade de primar pela

qualidade, buscando contínuas

melhorias para aperfeiçoamento dos

processos de trabalho, otimizando os

resultados. 

4.1-Manter-se  atualizado  nas  qualificações

profissionais. 

4.2-Executar  os  procedimentos,  de  acordo  com  os

manuais e  normas estabelecidas. 

4.3-Aplicar  os  conhecimentos  atualizados  na

execução das tarefas. 

4.4-Manter  concentração  na  realização  das  tarefas

mesmo sob pressão e estresse. 

4.5-Manter-se focado no trabalho de grupo, isolando

estímulos externos impertinentes à tarefa. 

4.6-Realizar  as  tarefas  com  dedicação  e  empenho

visando cumprimento da missão. 

5-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e desinteressadamente

com as atividades de outrem,

esforçando-se em  benefício de uma

causa comum, sem ater-se  aos

5.1-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências

profissionais  anteriores  e  conhecimentos  que

influenciam no desenvolvimento das  tarefas. 

5.2-Escutar opinião dos militares de grupo sobre as

tarefas rotineiras.

5.3-Estimular o espírito  de coesão e camaradagem

na equipe. 
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problemas peculiares  e  limitados a

sua função. 

6-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo hábil e

de forma adequada, sobre ideias e/

ou fatos inesperados, principalmente

em situações de emergência e/ ou

perigo, independente de ordem,

visando a uma solução imediata. 

6.1-Agir  espontaneamente  frente  a  uma  demanda

ou  problema,  a  fim  de  contribuir  para  melhor

execução das tarefas. 

6.2-Buscar  informações  sobre  o  andamento  das

tarefas ao invés de apenas esperar o pronto delas. 

6.3-Realizar  as  ações  que estejam no seu nível  de

decisão  e  que  sejam  necessárias  ao  sucesso  das

tarefas,sem perder tempo aguardando ordens. 

6.4-Agir  espontaneamente  frente  a  uma  demanda

ou  problema,  a  fim  de  contribuir  para  melhor

execução das tarefas. 

7-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo um

clima de motivação e

desenvolvimento da equipe. 

7.1-Demonstrar  satisfação profissional  na execução

das tarefas  atinentes à especialidade. 

7.2-Intervir nos momentos precisos com confiança e

segurança  necessárias para o êxito das tarefas. 

8-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe no

alcance das metas e cumprimento

das tarefas, superando as

dificuldades e inopinados. 

8.1-Estimular a equipe para execução das tarefas ou

superação de  dificuldades. 
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9-Proatividade 

Capacidade de apresentar atitudes

prévias capazes de impedir situações

inopinadas ou agravamento de

problemas que afetem o

cumprimento das tarefas. 

 

9.1-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis  problemas,

buscando linhas de ações. 

 

10-Resistência à Fadiga 

Capacidade de suportar a fadiga física,

mental e/ ou emocional, recuperando-

se prontamente de situações que

exijam esforços prolongados e/ou

concentrados. 

10.1-Minimizar os riscos da fadiga e do estresse nas

tarefas que  envolvem desgaste físico e mental, por

meio de intervalos breves,  saídas da área de trabalho,

atividade física ou relaxamento etc. 

 

11-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

opiniões, mesmo em situações

adversas. 

11.1-Assumir  tanto  os  acertos  como  os  erros,

cometidos pela equipe  ou pelo próprio. 

11.2-Cumprir  com  as  obrigações  inerentes  a  sua

função. 

12-Tomada de Decisão 

Capacidade  de analisar riscos,

oportunidades e as variáveis

envolvidas em uma tarefa,

 visando escolher a alternativa mais

adequada para a solução do

problema dentro do prazo estimado e

de acordo com as normas vigentes. 

12.1-Tomar decisões de modo ágil. 

12.2-Analisar os riscos e oportunidades de todas as

alternativas possíveis para a tomada de decisão. 
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2.10. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE DT (DIREÇÃO DE TIRO)

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

DT.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.10.1. Perfil Profissional 

A Praça especializada em Direção de Tiro (DT) opera e mantém a bordo dos navios da

MB: radares de DT, suas antenas e linhas de transmissão; sistemas de armas acima e abaixo

d’água  e  seus  respectivos  equipamentos.  Além  disso,  apoia  as  equipes  dos  centros  de

manutenção e participa da realização do alinhamento dos sistemas de armas, bem como

realiza  manutenções  planejada  e  corretiva  de  1º escalão,  pesquisa  de  avarias,  testes,

medidas,  aferições,  ajustes,  montagem,  desmontagem  e  instalação  de  componentes  de

equipamentos de sistemas de DT. 

Para  o desenvolvimento dessas  competências,  o  CB-DT é  capacitado no Curso de

Especialização de Direção de Tiro (C-Espc-DT), nos sistemas e equipamentos de DT comuns

ou de largo emprego nos navios da MB. Estes sistemas e equipamentos são definidos pelas

Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-DT no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-DT

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e

toda  a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos da educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo nacional  de Cursos Técnicos de Nível  Médio (CNTC), o CB-DT

concludente do C-Espc-DT receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Material Bélico.

Em consonância com o CNTC, o CB-DT poderá, também, prestar suporte e compor equipes

multidisciplinares direcionadas às diversas tecnologias bélicas da MB. 
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-DT 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

 

 1-Emprego de manuais,

desenhos 

técnicos, planos, diagramas 

esquemáticos e de blocos 

1.1-Identificar  simbologia  padrão  de  diagramas

esquemáticos,  desenhos  técnicos  e  planos  contidos  nos

manuais  de  operação  e  manutenção  dos  sistemas  e

equipamentos. 

1.2-Interpretar  instruções  de  desenhos  técnicos,  planos,

diagramas esquemáticos e de blocos, relativos aos sistemas

de  armas,  contidos  nos  manuais  de  operação  e

manutenção. 

1.3-Empregar informações contidas em manuais, desenhos

técnicos,planos e diagramas esquemáticos e de blocos. 

1.4-Realizar  levantamento dos  dados técnicos fornecidos

pelo fabricante do equipamento, em meio físico ou digital,

registrando-os em planilhas físicas ou digitais. 

1.5-Verificar condição de operação do sistema de armas, de

acordo com os procedimentos contidos nas instruções do

manual técnico, registrando as informações significativas. 

1.6-Operar  sistema  de  armas,  de  acordo  com  os

procedimentos  e  dados  contidos  no  manual  técnico,

observando as instruções para alimentar e desalimentar o

equipamento, inicializar o sistema,verificar a apresentação

dos comandos do operador,  displays e menus, registrando

as informações significativas. 

1.7-Aplicar  o  sistema  de  manutenção  referente  ao

equipamento  e  sistema  associado,  de  acordo  com  as

instruções do manual técnico, comparando com os dados

obtidos em manutenção anterior. 
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1.8-Analisar diagramas esquemáticos, elétricos e de blocos,

de acordo com a teoria de funcionamento do equipamento

e sistemas associados. 

1.9-Realizar  pesquisas  de  avarias  dos  equipamentos  e

sistemas de armas, com base nos manuais técnicos, planos

e diagramas. 

 

 

 

 

 

2-Produção oral e 

Escrita em Inglês 

2.1-Reconhecer  palavras  e  expressões  escritas  de  uso

corrente no contexto do trabalho. 
2.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e

usuais,  escrita  sem  textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,

cartazes e folhetos empregados no contexto técnico em que

trabalha. 
2.3-Interpretar as principais instruções contidas em manuais

e planos escritos em Inglês. 
2.4-Extrair dados técnicos dos sistemas e equipamentos de

manuais e planos escritos em Inglês. 
2.5-Empregar, oralmente, expressões e frases simples para

descrição de situações do ambiente de trabalho. 
2.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos. 
2.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho. 
 

 

  

3-Cumprimento de normas de

segurança 

3.1-Observar  avisos  e  normas  de  segurança  preconizadas

pelo fabricante do equipamento. 
3.2-Verificar  condições  do ambiente  de  trabalho (limpeza,

umidade,  iluminação  etc.)  onde  há  uso  de  equipamentos

eletroeletrônicos  e  respectivos  quadros  elétricos  que

possam oferecer risco a segurança do pessoal e do material. 
3.3-Manter afixados avisos ou lembretes de alerta sempre

que  os  equipamentos  ou  disjuntores  devam  permanecer
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desalimentados. 
3.4-Usar  equipamento  de  proteção  individual  compatível

com  a  tarefa  a  executar,  orientando  outros  militares

envolvidos na faina. 
3.5-Identificar ações preventivas para evitar ocorrência de 

choque elétrico. 
3.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros. 

3.7-Identificar  a  área  de  atuação  da  Comissão  Interna  de

Prevenção de Acidentes (CIPA). 

 

 

 

4-Cumprimento do Sistema de

Manutenção 

Planejada (SMP) 

4.1-Aplicar os procedimentos normativos do SMP para os

equipamentos de direção de tiro. 

4.2-Identificar  as  Organizações  Militares  Prestadoras  de

Serviços (OMPS) que executam os escalões de manutenção

de equipamentos e sistemas. 

4.3-Diferenciar escalões de manutenção, de acordo com as

instruções dos cartões do SMP. 
4.4-Executar  as  rotinas  do  SMP,  nos  escalões  de  sua

competência, de acordo com o contido em cartão específico.
4.5-Registrar  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  em

documento apropriado. 
4.6-Comunicar  necessidade  de  substituição  de  peças,

unidades e componentes de equipamentos, após esgotados

os recursos disponíveis. 
 

 

5-Utilização de 

medidores digitais e

analógicos 

5.1-Empregar precauções de segurança, antes de efetuar as

medições analógicas e/ou digitais. 
5.2-Verificar se os equipamentos de teste estão calibrados e

dentro do prazo de validade. 
5.3-Confirmar por meio de medição, o funcionamento dos

equipamentos  de  teste  a  partir  de  valores  conhecidos

decomponentes. 
5.4-Efetuar  medições  analógicas  e  digitais,  observando  as
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escalas de medidas a serem utilizadas. 
5.5-Utilizar medidores digitais e analógicos para verificar os

valores de tensão, corrente, resistência e outras variáveis. 
5.6-Aplicar regras básicas de conversão de valores entre os 

sistemas de medidas. 
5.7-Utilizar osciloscópio em suas diversas aplicações. 
5.8-Verificar se as características do osciloscópio disponível

são compatíveis com as que se deseja medir em um sinal. 

 

 6-Utilização de 

ferramentas 

de uso comum 

6.1-Cumprir  os procedimentos de segurança na utilização

de  ferramentas  e  acessórios,  orientando  outros  militares

envolvidos na faina. 
6.2-Realizar solda elétrica em contatos e terminais. 
6.3-Realizar emendas em fios e cabos elétricos. 
6.4-Manter em condições de pronto uso as ferramentas de

trabalho. 
6.5-Empregar ferramentas relativas a sua especialidade. 
6.6-Comunicar necessidade de substituição ou aquisição de

ferramentas. 
 

7-Pesquisa de avarias

 em unidades 

modulares 

7.1-Realizar pesquisa de avarias em unidades modulares. 
7.2-Diagnosticar  funcionamento  da  unidade  modular,

mediante  a  comparação  das  informações  existentes  em

displays,  tabelas  ou  menus,  com  as  recomendadas  nos

manuais técnicos. 

 

 

8.1-Aplicar  recomendações  técnicas  relacionadas  a  testes,

ajustes e reparos em unidades específicas. 
8.2-Realizar  testes,  ajustes  e  reparos,  de  1º escalão,  em

equipamentos  eletroeletrônicos,  componentes  discretos  e

modulares. 
8.3-Acompanhar  reparos  de  2º escalão,  as  manutenções

preventivas e corretivas dos equipamentos de DT e sistemas

associados, realizadas por órgãos de apoio. 
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8-Realização de

testes, ajustes e reparos 

8.4-Montar  equipamentos  eletroeletrônicos,  segundo  o

plano  preconizado  pelo  fabricante  e/ou  Diretoria  Técnica

Especializada. 
8.5-Desmontar equipamentos eletroeletrônicos,

identificando o  material  desmontado, quando necessário,

para facilitar o trabalho de remontagem. 
8.6-Instalar  equipamentos  eletroeletrônicos,  segundo  o

plano  preconizado  pelo  fabricante  e/ou  Diretoria  Técnica

Especializada. 
8.7-Acompanhar  a  validação  de  testes  de  aceitação  de

instalação de equipamentos eletroeletrônicos. 
 

 

 

9-Utilização de comandos 

e controles  em

 equipamentos e 

sistemas de DT 

9.1-Identificar princípios do processamento digital de sinais. 
9.2-Identificar tipos de unidades  de  comando  e  controle

(interfaces)utilizados  para  comunicação  entre  consoles  e

armas/sensores de DT. 
9.3-Cumprir  precauções  de  segurança  relativas  à

manutenção  e  ao  reparo  das  unidades  de  comando  e

controle. 
9.4-Realizar pesquisa de avarias nas unidades de comando e

controle. 
9.5-Testar unidades de comando e controle. 
9.6-Identificar escalão de manutenção requerido, em função

do problema ou avaria nas unidades de comando e controle.
9.7-Substituir unidades de comando e controle. 

 

 

10-Operação de 

equipamentos e sistemas de

DT 

10.1-Cumprir precauções de segurança relativas à operação

de  equipamentos  e  aos  sistemas  de  direção  de  tiro,

incluindo  as  relativas  aos  efeitos  das  radiações

eletromagnéticas. 
10.2-Operar  radar  de  DT,  interpretando  os  dados

apresentados no display. 
10.3-Calcular  correções  balísticas  necessárias  para  o  tiro,

por meio de ábacos, fórmulas e tabelas. 
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10.4-Operar  consoles  de  DT,  aplicando  procedimentos

previstos. 
 

 

11-Manutenção de

equipamentos 

de DT 

11.1-Cumprir  precauções  de  segurança  relativas  à

manutenção e ao reparo de equipamentos. 
11.2-Identificar  escalão  de  manutenção  requerido,  em

função do problema ou avaria nos equipamentos e sistemas

de DT. 
11.3-Realizar  pesquisa  de  avarias  nos  componentes  dos

equipamentos dos sistemas de DT. 
11.4-Montar equipamentos eletrônicos de sistemas de DT. 
11.5-Desmontar  equipamentos  eletrônicos  de sistemas de

DT. 
11.6-Instalar equipamentos eletrônicos de sistemas de DT. 
11.7-Ajustar componentes de equipamentos eletrônicos de

sistemas de DT. 
11.8-Testar  componentes  de equipamentos  eletrônicos  de

sistemas de DT.
 

 

  

12-Alinhamento de

sistemas de DT 

12.1-Cumprir  precauções  de  segurança  relativas  ao

alinhamento de sistemas de DT. 
12.2-Identificar  instrumentos  para  alinhamento  de

plataformas de armas e sensores. 
12.3-Utilizar marcas de referência na aferição da elevação e

conteira do sistema DT. 
12.4-Identificar  padrões  de  aceitação  e  tolerâncias  de

alinhamento dos sistemas de armas e equipamentos. 
12.5-Verificar alinhamento de sistemas de armas. 
12.6-Interpretar resultados dos testes dos equipamentos de

DT. 
12.7-Calcular correções necessárias ao alinhamento do 

sistema de DT. 
12.8-Introduzir correções necessárias ao alinhamento do 
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sistema de DT. 
12.9-Testar sistemas síncronos. 
12.10-Ajustar sistemas síncronos. 
12.11-Efetuar testes estáticos e dinâmicos nos 

equipamentos de DT. 
12.12-Substituir sistemas síncronos. 
12.13-Ajustar sistemas óticos e optrônicos. 
12.14-Realizar  testes  de  operação  e  transmissão  em

equipamentos de DT.
 

 

13-Utilização de listagem

 ou catálogo de 

sobressalentes 

13.1-Obter  informações  no  Plano  de  Apoio  Logístico

Integrado (PALI) e/ou nos catálogos de sobressalentes. 
13.2-Utilizar  informações  do  PALI  e/ou  dos  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos. 
13.3-Comparar  especificações  obtidas  de  sobressalentes

com os itens a serem substituídos. 
 

 

 

 

14-Registros técnicos 

14.1-Registrar testes e rotinas executadas nos equipamentos

dos sistemas de armas. 
14.2-Registrar  procedimentos  de emergência  utilizados  na

operação de equipamentos e sistemas de armas. 
14.3-Subsidiar  supervisor  na  elaboração  de  relatórios  de

avarias. 
14.4-Registrar  valores  obtidos  pelos  instrumentos  de

medidas. 
14.5-Manter atualizadas informações contidas nos diversos

tipos de registros técnico-administrativos dos equipamentos

de sistema de armas. 
14.6-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros. 
14.7-Manter o arquivo de trabalho organizado. 

 

15-Preenchimento de 

pedidos de 

serviços (PS) 

15.1-Descrever estrutura documental do PS. 
15.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 
15.3-Efetuar controle de PS e de ordens de serviço. 
15.4-Acompanhar  andamento  do  reparo  junto  às
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Organizações  Militares  Prestadoras  de  Serviços  (OMPS)  e

OM de apoio. 
 

 

16-Preenchimento de pedidos

de material 

16.1-Identificar itens pelo número de estoque, nos diversos

sistemas  empregados  pela  MB,  com  base  nos  manuais

técnicos, planos ou listas de dotação de sobressalentes. 
16.2-Elaborar pedidos de aquisição de material, seguindo as

normas em vigor na MB e as ordens internas. 
16.3-Controlar  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados. 
 

 

 

  

17-Condicionamento e 

Higidez Física 

17.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 

17.2-Identificaras  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
17.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na

norma em vigor.
17.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.
17.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na

norma em vigor.
17.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 
17.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma

em vigor.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-DT 

 COMPETÊNCIAS INDICADORES 
 1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto grau

de compromisso  com  os trabalhos e

1.1-Manter-se  vinculado as tarefas  durante todas  as

etapas de sua execução, demonstrando interesse pela

dinâmica da equipe
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seus resultados, de modo tomar as

providências necessárias para atingir

os resultados previstos. 

1.2-Esgotar as possibilidades de conclusão de tarefas,

antes de interromper o processo de trabalho sob sua

responsabilidade.

2-Comunicação 

Capacidade de transmitir e receber

informações faladas, escritas ou

visuais de forma clara e objetiva, com

entendimento entre os envolvidos,

facilitando a divulgação e

compreensão das tarefas. 

2.1-Estimular a interação entre os militares. 

2.2-Ser  claro  e  objetivo  ao  expor  suas  ideias  ou

ordens. 

3-Controle Emocional 

Capacidade de lidar com situações

que mobilizam afetos e/ ou emoções

sem se deixar suplantar por elas,

mantendo uma postura esperada,

sem perder a capacidade de

raciocinar e agir de forma lógica e

coerente, segundo os padrões

esperados. 

 

 

3.1-Agir  corretamente e com coerência na execução

de  procedimentos previstos em situações de perigo

ou estresse. 

 

4-Criatividade 

Capacidade de encontrar novas ideias,

viáveis e adequadas para 

a solução de problemas, situações

inopinadas e/ou impasses. 

4.1-Apresentar ideias novas para resolver problemas

que parecerem difíceis de solucionar. 

 5-Cultura de Qualidade  

Capacidade de primar pela qualidade,

buscando contínuas melhorias para

aperfeiçoamento dos processos de

trabalho, otimizando os resultados. 

5.1-Manter-se  atualizado  nas  qualificações

profissionais. 
5.2-Manter  atenção elevada durante  as  tarefas  para

evitar erros e maximizar resultados. 
5.3-Aplicar os conhecimentos atualizados na execução

das tarefas. 
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5.4-Estimular  o  nivelamento  de  conhecimento  da

equipe. 
6-Discrição 

Capacidade de ser comedido em

palavras e atitudes, mantendo reserva

sobre assuntos ou fatos que não

devam ser de conhecimento público. 

 

6.1-Evitar  comentários  com  pessoas  estranhas  a

respeito de suas atividades. 

7-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e  desinteressadamente

com as atividades de outrem,

esforçando-se em benefício de uma

causa comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e limitados a

sua função. 

7.1-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências

profissionais  anteriores  e  conhecimentos  que

influenciam no desenvolvimento das tarefas. 

7.2-Estimular o espírito de coesão e camaradagem na

equipe. 

7.3-Escutar opinião dos militares do grupo sobre as

tarefas rotineiras. 

8-Flexibilidade 

Capacidade de rever ou alterar suas

opiniões e conceitos em face de novos

dados, ideias ou pontos de vista. 

 

8.1-Aceitar opiniões e sugestões que contribuam para

melhora da execução dos trabalhos. 

 9-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo hábil

e de forma adequada, sobre ideias e/

ou fatos inesperados, principalmente

em situações de emergência e/ou

perigo, independente de ordem,

visando a uma solução imediata. 

9.1-Agir espontaneamente frente a uma demanda ou

problema,  a  fim  de  contribuir  para  execução  das

tarefas. 

9.2-Realizar  as  ações  que  estejam  no  seu  nível  de

decisão  e  que  sejam  necessárias  ao  sucesso  das

tarefas, sem perder tempo aguardando ordens. 

9.3-Executar suas tarefas, antecipando-se a cobrança
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dos superiores. 

10-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo um

clima de motivação e

desenvolvimento da equipe. 

10.1-Demonstrar  satisfação  profissional  na  execução

das tarefas atinentes a especialidade. 
10.2-Reconhecer  a  importância  e  o  empenho  do

trabalho em equipe para o sucesso das missões. 
10.3-Demonstrar confiança nas decisões profissionais. 
10.4-Praticar  a  descentralização  das  tarefas

preparando a equipe para assumir responsabilidades. 

11-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe no

alcance das metas e cumprimento dos

trabalhos, superando as dificuldades e

inopinados. 

11.1-Demonstrar entusiasmo e energia para a equipe

na execução das tarefas ou superação de dificuldades.

12-Organização e Planejamento 

Capacidade planejar ações,organizar

ambiente ou equipe de forma a

priorizar a sequência necessária ou a

forma de execução dos trabalhos,

visando atingir os objetivos previstos. 

12.1-Manter o local de trabalho organizado, facilitando

a localização de objetos e ou manuais. 

12.2-Disponibilizar  o  tempo ideal  para  solucionar  os

problemas, não sendo precipitado nem tardio. 
12.3-Executaras  ordens,  priorizando  as  mais

importantes. 

13-Proatividade

Capacidade de apresentar atitudes

prévias capazes de impedir situações

inopinadas ou agravamento de

problemas que afetem o

cumprimento das tarefas. 

13.1-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis  problemas,

delineando algumas linhas de ações para solucioná-los

ou evitar agravamento. 

14-Relacionamento Interpessoal 

Capacidade de  interação empática e

respeitosa, mesmo em situações

adversas, sob pressão ou de estresse

intenso, mantendo um ambiente

 

14.1-Relacionar-se de forma cooperativa e agregadora

com os militares da equipe para que as tarefas sejam

realizadas da melhor forma possível. 

 

 OSTENSIVO - 2-133 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003 

organizacional agradável e unido. 
15-Resistência à Fadiga 

Capacidade de suportar a fadiga física,

mental e/ ou emocional, recuperando

se prontamente de situações que

exijam esforços prolongados e/ ou

concentrados. 

15.1-Minimizar  os riscos da fadiga e do estresse nas

tarefas  que  envolvem  desgaste  físico  e  mental,  por

meio de intervalos breves, saídas da área de trabalho,

atividade física, relaxamento etc. 

16-Tomada de Decisão 

Capacidade de analisar riscos,

oportunidades e as variáveis

envolvidas em uma faina, visando

escolher a alternativa mais adequada

para a solução do problema, dentro

do prazo estimado e de acordo com as

normas vigentes. 

 

 

16.1-Buscar informações com a equipe para tomada  

de decisão. 

17-Visão Sistêmica 

Capacidade de visualizar os processos

como um todo, a interdependência

dos subsistemas e projetar os

impactos das ações. 

17.1-Perceber o impacto das tarefas que realiza, nos

demais processos da estrutura organizacional. 

2.11. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE EL (ELETRICIDADE) – PARA OS CONCLUDENTES ATÉ

2022

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

EL.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais.

2.11.1. Perfil Profissional

A Praça especializada em Eletricidade (EL) opera e mantém geradores de corrente

alternada (CA) e corrente continua (CC), bem como os seus respectivos quadros de controle
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e de distribuição de energia. Faz a manutenção em circuitos elétricos de força, iluminação e

sinalização; em motores elétricos de bombas, de ventilação, de extração de ar e de seus

respectivos dispositivos de controle e proteção; em partes elétricas de equipamentos de ar

condicionado,  frigoríficas,  máquina  do  leme,  estabilizadores,  máquina  de  suspender,

guinchos cabrestantes, molinetes, grupos destilatórios, estações de tratamento de efluentes,

separadores de água e óleo e outros equipamentos elétricos auxiliares e seus dispositivos de

controle  e  proteção.  Além  disso,  o  CB-EL  faz,  também,  a  operação,  o  controle  e  a

manutenção  de  transformadores,  retificadores  móveis  e  estáticos,  sistema  de  proteção

catódica, sistema “degaussing”, acumuladores e baterias.

Para  o desenvolvimento dessas  competências,  o  CB-EL é  capacitado,  no Curso de

Especialização de Eletricidade (C-Espc-EL), nos sistemas e equipamentos comuns ou de largo

emprego nos navios da MB. Estes sistemas e equipamentos são definidos pelas Organizações

Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-EL no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-EL

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e

toda  a carreira do militar.

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível  Médio  (CNCT),  o CB-EL

concludente do C-Espc-EL receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica. Em

consonância com o CNCT, o CB-EL poderá, também, aplicar medidas para uso eficiente da

energia  elétrica  e  de  fontes  energéticas  alternativas  e  para  a  instalação  de  sistemas  de

acionamento elétricos.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EL

COMPETÊNCIAS
INDICADORES

1-Emprego de manuais

e desenhos técnicos

1.1-Identificar  simbologia  padrão  de  componentes  elétricos  e

eletrônicos.

1.2-Interpretar instruções e dados de manuais técnicos, desenhos,

planos,esquemas e diagramas elétricos, de acordo com as normas

técnicas estabelecidas.

1.3-Empregar  as  informações  contidas  em  manuais  técnicos,

planos, desenhos técnicos e diagramas esquemáticos na operação

e manutenção de equipamentos.

1.4-Realizar  levantamento  de  dados  técnicos  fornecidos  pelo

fabricante do equipamento, registrando-os numa planilha.

1.5-Aplicar o sistema de manutenção referente ao equipamento,

de acordo com instruções do manual técnico, comparando com os

dados obtidos em manutenção anterior.

1.6-Verificar  a  condição  de  operação  dos  equipamentos

eletroeletrônicos,  por  meio  dos  procedimentos  contidos  nas

instruções  do  manual  técnico,  registrando  as  informações

operacionais.

1.7-Operar  equipamentos  eletroeletrônicos,  de  acordo  com

procedimentos  e  dados  contidos  no  manual  técnico,  planos  e

projetos específicos, observando instruções para ligar  e desligar o

equipamento,   inicializar  o  sistema,  verificar  apresentação  dos

comandos  do  operador,  displays  e  menus,  registrando  as

informações.

1.8-Descrever  a  teoria  de  funcionamento  de  equipamentos

elétricos, a partir de diagramas esquemáticos.
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2-Produção oral e

escrita em Inglês

2.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente no

contexto do trabalho.
2.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e  usuais,

escritas  em  textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha.
2.3-Interpretar  as  principais  instruções  contidas  em  manuais  e

planos escritos em Inglês.
2.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e  equipamentos,  de

manuais e planos em Inglês.
2.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho.
2.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos.
2.7-Escrever expressões e frases curtas e simples sobre atividades

do trabalho.

3-Cumprimento de

normas de segurança

3.1-Cumprir os avisos e as normas de segurança preconizadas pelo

fabricante do equipamento e pelas normas da MB.
3.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação  etc.)  onde  há  uso  de  equipamentos

eletroeletrônicos  e  respectivos  quadros  elétricos  que  possam

oferecer risco a segurança do pessoal e do material.
3.3-Manter  afixados,  em  locais  visíveis,  avisos  ou  lembretes  de

alerta  sempre  que  os  equipamentos  ou  disjuntores  devam

permanecer desalimentados.
3.4-Usar  equipamento  de  proteção  individual  compatível  com  a

tarefa a executar, orientando outros militares envolvidos na faina.
3.5-Identificar ações preventivas para evitar ocorrência de choque

elétrico.
3.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros.
3.7-Identificar a área de atuação da Comissão Interna de Prevenção

de Acidentes (CIPA).
4.1-Aplicar  os  procedimentos  normativos  do  SMP  para  os

equipamentos eletroeletrônicos.
4.2-Diferenciar  escalões  de  manutenção,  de  acordo  com  as
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4-Cumprimento do

Sistema de Manutenção

Planejada (SMP)

instruções dos cartões do SMP.
4.3-Identificar  as  Organizações  Militares  Prestadoras  de  Serviços

(OMPS)  que  executam  os  escalões  de  manutenção  de

equipamentos e sistemas.
4.4-Executar as rotinas do SMP, nos escalões de sua competência,

de acordo com o contido em cartão específico.
4.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP em documento

apropriado.
4.6-Comunicar necessidade de substituição de peças,  unidades e

componentes  de  equipamentos,  após  esgotados  os  recursos

disponíveis.

5-Aplicação de

conceitos de

eletricidade básica

5.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

equipamentos elétricos.
5.2-Descrever os princípios da produção de eletricidade.

5.3-Distinguir  os  conceitos  de  tensão,  corrente,  resistência  e

potência elétrica.
5.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm.
5.5-Descrever  as  características  físicas  e  elétricas  dos  circuitos

resistivos.
5.6-Aplicar os procedimentos para a ligação em série ou paralelo

de baterias elétricas.
5.7-Descrever a função de capacitores em circuitos elétricos.

5.8-Distinguir os conceitos de magnetismo e eletromagnetismo.

5.9-Descrever indução eletromagnética, auto-indução e indutância

mútua.
5.10-Descrever o princípio de funcionamento de transformadores.
5.11-Descrever  as  características  das  correntes  contínua  (CC)  e

alternada (CA).
5.12-Descrever  as  características  dos  circuitos  em  série  e  em

paralelo de CC e CA.
6.1-Empregar  precauções  de  segurança,  antes  de  efetuar  as

medições analógicas e/ou digitais.
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6-Utilização de

medidores digitais e

analógicos

6.2-Verificar se os equipamentos de teste estão calibrados e dentro

do prazo de validade.
6.3-Confirmar,  por  meio  de  medição,  o  funcionamento  dos

equipamentos  de  teste  a  partir  de  valores  conhecidos  de

componentes.
6.4-Efetuar medições analógicas e digitais, observando as escalas

de medidas a serem utilizadas.
6.5-Utilizar medidores digitais e analógicos para verificar os valores

de tensão, corrente, resistência e outras variáveis.
6.6-Aplicar  regras  básicas  de  conversão  de  valores  entre  os

sistemas de medidas.
6.7-Utilizar osciloscópio em suas diversas aplicações.

6.8-Verificar  se  as  características  do  osciloscópio  disponível  são

compatíveis com as que se deseja medir em um sinal.

7-Utilização de

ferramentas deuso

comum

7.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas e acessórios.
 7.2-Realizar solda elétrica em contatos e terminais.

 7.3-Realizar emendas em fios e cabos elétricos.
7.4-Manter  em  condições  de  pronto  uso  as  ferramentas  de

trabalho.
7.5-Comunicar  necessidade  de  substituição  ou  aquisição  de

ferramentas.

8-Pesquisa de avarias

em unidades

 modulares

8.1-Realizar pesquisa de avarias em unidades modulares.

8.2-Diagnosticar funcionamento da unidade modular, mediante a

comparação  das  informações  existentes  em  displays,  tabelas  ou

menus, com as recomendadas nos manuais técnicos.

9.1-Aplicar recomendações técnicas relacionadas a testes, ajustes e

reparos em unidades específicas.
9.2-Realizar  testes,  ajustes  e  reparos,  de  1º escalão,  em

equipamentos  eletroeletrônicos,  componentes  discretos  e

modulares.
9.3-Acompanhar reparos de 2º escalão, manutenções preventivas e

corretivas  dos  equipamentos  elétricos  e  sistemas  associados,
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9-Realização de testes,

ajustes e reparos

realizadas por órgãos de apoio.
9.4-Montar  equipamentos  eletroeletrônicos,  segundo  o  plano

preconizado pelo fabricante e/ou Diretoria Técnica Especializada.
9.5-Desmontar  equipamentos  eletroeletrônicos,  identificando  o

material desmontado, quando necessário, para facilitar o trabalho

de remontagem.
9.6-Instalar  equipamentos  eletroeletrônicos,  segundo  o  plano

preconizado pelo fabricante e/ou Diretoria Técnica Especializada.
9.7-Acompanhar a validação de testes de aceitação de instalação

de equipamentos eletroeletrônicos.
10-Medidas de

sensibilidade,

seletividade e

alinhamento de

circuitos de

equipamentos

eletrônicos

10.1-Aplicar  instruções  específicas  para  ajustar  as  medidas  de

sensibilidade,  seletividade  e  alinhamento  de  circuitos  de

equipamentos  eletroeletrônicos,  observando  o  escalão  de

manutenção indicado.

10.2-Medir sensibilidade, seletividade e alinhamento de circuitos 

de equipamentos eletroeletrônicos, sobsupervisão.

11-Manutenção e

reparo em circuitos

elétricos

11.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  manutenção  de

circuitos elétricos.

11.2-Identificar, pela nomenclatura, os circuitos vitais, principais,

de emergência e de força em avarias.

11.3-Manter circuitos elétricos em condição de funcionamento e

conservação.
12.1-Cumprir procedimentos de segurança na operação de quadros

de distribuição de energia.
12.2-Operar  quadro  de  distribuição  de  energia  em  condição  de

combate.
12.3-Interpretar  indicações  dos  instrumentos  dos  quadros  do

sistema de distribuição de energia.
12.4-Localizar baixa de isolamento, circuito aberto e curto-circuito

em quadros de distribuição de energia.
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12-Operação de

quadros de distribuição

de energia

12.5-Executar manobras  de alimentação/transferência através de

quadros,  painéis,  consoles  de  sistemas  de  controle  e  de

distribuição de energia.
12.6-Energizar barramento do quadro de distribuição principal, de

acordo com as normas e procedimentos preconizados para o navio.
12.7-Realizar transferência de carga e paralelismo entre geradores.

12.8-Realizar paralelismo entre geradores e a fonte de energia de

terra, no menor tempo possível para a transferência da carga.
12.9-Conectar cabo de recebimento de energia de terra, de acordo

com os procedimentos previstos para o navio.
12.10-Energizar  barramento  do  quadro  de  distribuição  de

emergência, de acordo com as normas e procedimentos previstos

para o navio.

13-Manutenção de

geradores elétricos

13.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  para  operação  de

geradores elétricos.
13.2-Operar  geradores  elétricos,  em  condições  normais  ou  de

emergência, de acordo com as normas e procedimentos previstos.
13.3-Realizar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º escalão,

nos geradores elétricos.

14-Manutenção de

instalações,

equipamentos e

máquinas elétricas

14.1-Cumprir procedimentos de segurança para a manutenção de

instalações, equipamentos e máquinas elétricas.
14.2-Cumprir  rotina  de  testes  em  instalações,  equipamentos  e

máquinas elétricas.
14.3-Montar equipamentos e máquinas elétricas, segundo o plano

preconizado pelo fabricante e/ou Diretoria Técnica Especializada.
14.4-Desmontar equipamentos e máquinas elétricas, identificando

o  material  desmontado,  quando  necessário,  para  facilitar  o

trabalho de remontagem.
14.5-Instalar equipamentos e máquinas elétricas, segundo o plano

preconizado pelo fabricante e/ou Diretoria Técnica Especializada.
14.6-Validar testes de aceitação de instalação de equipamentos e

máquinas  elétricas,  realizados  pelo  fabricante  e/ou  Diretoria

Técnica Especializada.
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15-Manutenção de

Unidades

Transformadoras

Retificadoras(UTR)

15.1-Cumprir procedimentos de segurança para a manutenção de

UTR.
15.2-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão, em

UTR,  bobinas,  reguladores  de voltagem, painéis  de contatores  e

painéis de resistência de carga.

16-Manutenção de

motores elétricos e

dispositivos de proteção

e controle

16.1-Cumprir procedimentos de segurança para a manutenção de

motores elétricos e dispositivos de proteção e controle.
16.2-Operar  motores  elétricos,  em  condições  normais  ou  de

emergência, de acordo com as normas e procedimentos técnicos.
16.3-Ajustar escovas em coletores ou anéis coletores de motores

elétricos.
16.4-Limpar  contatos  e  superfícies  isolantes  de  disjuntores,  de

acordo com o preconizado nos manuais do fabricante.
16.5-Realizar manutenção preditiva, preventiva e corretiva, de  1º

escalão,  nos  elementos  eletromecânicos  de  controladores  de

motores elétricos.
16.6-Realizar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão, de

motores elétricos.

17-Manutenção de

sistemas elétricos

auxiliares

17.1-Cumprir avisos e normas de segurança para a manutenção de

sistemas  elétricos  auxiliares:  sistemas  de  condicionadores  de  ar,

frigoríficas,  máquina  do  leme,  estabilizadores,  máquina  de

suspender, guinchos, cabrestantes, molinetes, grupos destilatórios,

estações  de  tratamento  de  efluentes,equipamentos  elétricos  de

cozinha, lancha, e outros equipamentos elétricos auxiliares e seus

dispositivos de proteção e controle.
17.2-Realizar manutenção preditiva, preventiva e corretiva, de  1º

escalão,  em sistemas elétricos  auxiliares  e  em seus  quadros,  de

acordo  com  o  preconizado  nos  manuais  dos  fabricantes  e/ou

Diretoria Técnica Especializada.
18.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  para  o  manuseio  e

manutenção de baterias e descarte de baterias.
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18-Manutenção de

baterias

18.2-Manter baterias em condição de pronto uso.

18.3-Medir estado de carga de baterias eletrolíticas.

18.4-Colocar baterias em série e/ou paralelo.

19-Instalação de 

cabos de força em

avarias

19.1-Cumprir procedimentos de segurança na instalação de cabos

de força em avaria.
19.2-Instalar  cabos  de  força  em  avarias,  em  suas  respectivas

tomadas, de acordo com as rotas estabelecidas no manual do CAV.
19.3-Energizar  os  equipamentos  vitais,  com  cabos  de  força  em

avaria, cumprindo as normas de bordo.

20-Operação do 

sistema “degaussing”

20.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  para  operação  do

sistema degaussing, de acordo com o manual do fabricante.
20.2-Operar  o  sistema  degaussing,  de  acordo  com  instruções

técnicas ou com o manual do fabricante.
20.3-Realizar manutenção do sistema  degaussing, de acordo com

as instruções técnicas ou com o manual do fabricante.

21-Operação do 

sistema deproteção

catódica

21.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  para  a  operação  do

sistema de proteção catódica.
21.2-Operar  sistema  de  proteção  catódica,  de  acordo  com  as

instruções técnicas ou com o manual do fabricante.
21.3-Realizar  manutenção  do  sistema  de  proteção  catódica,  de

acordo com instruções técnicas ou com o manual do fabricante.

22-Registros 

técnicos

22.1-Registrar  testes  e  rotinas  executadas  nos  equipamentos

elétricos.
22.2-Registrar  procedimentos  de  emergência  utilizados  na

operação de equipamentos elétricos, participando aos superiores.
22.3-Subsidiar o supervisor na elaboração de relatórios de avarias.

22.4-Registrar valores obtidos pelos instrumentos de medidas.

22.5-Manter atualizadas as informações contidas nos diversos tipos

de registros técnico-administrativos dos equipamentos elétricos.
22.6-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros.

22.7-Manter o arquivo de trabalho organizado.
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23-Utilização de

listagem ou catálogo de

sobressalentes

23.1-Obter as informações no Plano de Apoio Logístico Integrado

(PALI) e/ou catálogos de sobressalentes.
23.2-Utilizar informações do PALI e/ou catálogos de sobressalentes 

para efetuar reparos.
23.3-Comparar especificações obtidas sobre os sobressalentes com

os itens a serem substituídos.

24–Preenchimento de

pedidos de serviço

 24.1-Descrever a estrutura documental do PS.
24.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas.
24.3-Efetuar controle de PS e ordens de serviço da incumbência,

por meio de planilhas.
24.4-Acompanhar  andamento  do  reparo  junto  às  Organizações

Militares  Prestadoras  de  Serviços  (OMPS)  e  OM  de  apoio,

participando ao superior.

25-Preenchimento de
pedidos de material

 25.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas  empregados  pela  MB,  com  base  nos  manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes.
 25.2-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,  seguindo  as

normas em vigor na MB e ordens internas.
 25.3-Controlar  andamento  dos  pedidos  de  material  elaborados,

participando ao superior. 

26-Aplicação de

conceitos de eletrônica

básica 

 26.1-Descrever conceitos básicos de eletrônica.

27-Condicionamento

e Higidez Física

  27.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.

  27.2-Identificaras normas condicionantes referentes ao treinamen-

  to físico militar.

  27.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na normaa
eem vigor.

27.4-Permanecer dentro d'água, sem uso de auxílios de flutuação
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e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma  em vigor.

27.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  nana

norma em vigor.

27.6-Realizar exercícios de força muscular, de resistência aeróbica

e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida.
27.7-Praticar as modalidades esportivas previstas nana norma em

vigor.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-EL 

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto grau de

compromisso com os trabalhos e seus

resultados, de modo tomar as providências

necessárias para atingir os resultados

previstos.

1.1-Executar  suas  tarefas,  mantendo-se

preocupado  com  sua  segurança,  com  a  do

pessoal com quem trabalha e do material.
1.2-Cumprir  os  procedimentos  previstos,

informando  à  equipe  as  dificuldades

encontradas.
1.3-Sempre  buscar  alternativas  para  que  as

tarefas sejam cumpridas.
2-Controle Emocional

Capacidade de lidar com situações que

mobilizam afetos e/ou emoções sem se

deixar suplantar por elas, mantendo uma

postura esperada, sem perder a capacidade

de raciocinar e agir de forma lógica e

coerente, segundo os padrões esperados.

2.1-Manter  a  concentração  na  realização  das

tarefas, mesmo sob pressão ou estresse.

2.2-Permanecer  tranquilo  nas  situações

adversas,  quando  sob  pressão  ou  estresse

intenso.

3-Coragem Moral 

Capacidade de defender e se comportar com

base no correto, justo e o próprio, mesmo

com risco evidente de prejuízo pessoal.

3.1-Solicitar ajuda aos membros da equipe em

momentos  de  dificuldade,  inopinados  ou  de

desconhecimento técnico.
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4-Cultura de Qualidade 

Capacidade de primar pela qualidade,

buscando contínuas melhorias para

aperfeiçoamento dos processos de trabalho,

otimizando os resultados.

4.1-Manter-se  atualizado  nas  qualificações

profissionais.
4.2-Manter atenção elevada durante as tarefas

para evitar erros e maximizar resultados.
4.3-Executar procedimentos, de acordo com os

manuais e normas de segurança estabelecidas.
5-Disponibilidade

Capacidade de se manter acessível aos

militares pares e subordinados, e/ou

enganjar-se em tarefas sempre que

necessário.

5.1-Mostrar  disposição  cumprimento  das

missões, independente do dia e hora.

6-Espírito de Equipe

Capacidade de interagir positivamente e

integrar-se nas atividades coletivas,

contribuirespontâneae desinteressadamente

com as atividades de outrem, esforçando-se

em benefício de uma causa comum, sem

ater-se aos problemas peculiares e limitados

a sua função.

6.1-Compartilhar  com  a  equipe  experiências

profissionais anteriores e conhecimentos que

influenciam no desenvolvimento das tarefas.
6.2-Participar de todas as tarefas, inclusive as

que requerem força física.
6.3-Estimular  o  espírito  de  coesão  e

camaradagem.

7-Iniciativa

Capacidade de agir, em tempo hábil e de

forma adequada, sobre ideias e/ou fatos

inesperados, principalmente em situações

de emergência e/ou perigo, independente de

ordem, visando a uma solução imediata.

7.1-Agir  espontaneamente  frente  a  uma

demanda  ou  problema,  a  fim  de  contribuir

para melhor execução das tarefas.
7.2-Buscar  informações  ao  invés  de  apenas

esperar o pronto das tarefas.

7.3-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis

problemas, buscando linhas de ação.
8-Liderança

Capacidade de agregar, orientar e canalizar

8.1-Demonstrar  segurança  e  firmeza,

promovendo um clima de confiança.
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esforços pessoais e/ou grupais, a fim de

atingir objetivos organizacionais,

estabelecendo um clima de motivação e

desenvolvimento da equipe.

8.2-Demonstrar  satisfação  profissional  na

execução das tarefas atinentes à especialidade.

8.3-Permanecer  presente  junto  a  equipe

durante  situações  de  perigo,  dificuldades  ou

inopinados, até a solução do problema.
8.4-Cumprir  as  tarefas  estabelecidas,  sem

reclamar  e/ou  promover  desmotivação  na

equipe.

9-Organização e Planejamento

Capacidade planejar ações, organizar

ambiente ou equipe de forma a priorizar a

sequência necessária ou a forma de execução

das tarefas, visando atingir os objetivos

previstos.

9.1-Manter  local  de  trabalho  organizado,

facilitando  a  localização  de  objetos  e  ou

manuais.
9.2-Distribuir  imparcialmente  as  tarefas  de

modo a potencializar os resultados.
9.3-Planejar a execução das tarefas, de acordo

com  prazos  e  disponibilidade  de  recursos

físicos e humanos.
10-Proatividade

Capacidade de apresentar atitudes prévias

para impedir situações inopinadas ou

 agravamento de problemas que afetem o

cumprimento das tarefas.

10.1-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis

problemas, delineando algumas linhas de ação

para solucioná-los ou evitar agravamento.
10.2-Verificar constantemente necessidade de

programação prévia  das  atividades inerentesà

especialidade.
11-Tomada de Decisão

Capacidade de analisar riscos, oportunidades

e as variáveis envolvidas em uma tarefa,

visando escolher a alternativa mais adequada

para a solução do problema dentro do prazo

estimado e de acordo com as normas

vigentes.

11.1-Buscar  informações  com  a  equipe  para

tomada de decisão.

11.2-Analisar  os  riscos  e  oportunidades  de

todas as alternativas possíveis para a tomada

de decisão.
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2.12. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE ET (ELETRÔNICA) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

ET.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

 2.12.1.Perfil Profissional 

A  Praça  especializada  em  Eletrônica  (ET)  realiza,  a  bordo  dos  navios  da  MB,

manutenções planejada e corretiva de  1º escalão,  pesquisa de avarias,  testes, medidas e

ajustes, montagem, desmontagem, instalação de componentes e equipamentos de sistemas

eletrônicos. 

Para o desenvolvimento dessas competências, o CB-ET será capacitado no Curso de

Especialização de Eletrônica (C-Espc-ET), nos sistemas e equipamentos comuns ou de largo

emprego nos navios da MB. Estes sistemas e equipamentos são definidos pelas Organizações

Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam no currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-ET no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-ET

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e

toda  a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-ET

concludente do C-Espc-ET receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Eletrônica. 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-ET 

 COMPETÊNCIAS INDICADORES 

 

 

1.1-Identificar simbologia padrão de componentes eletrônicos.
1.2-Interpretar manuais técnicos, desenhos, planos, esquemas

e diagramas eletrônicos,  de acordo com as normas técnicas

estabelecidas. 
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1-Emprego de manuais e

desenhos técnicos 

1.3-Empregar  informações  contidas  em  manuais  técnicos,

planos,  desenhos  técnicos  e  diagramas  esquemáticos  na

operação e manutenção de equipamentos. 
1.4-Realizar levantamento dos dados técnicos fornecidos pelo

fabricante do equipamento, registrando-os numa planilha. 
1.5-Aplicar  o  sistema  de  manutenção  referente  ao

equipamento, de acordo com as instruções do manual técnico,

comparando com os dados obtidos em manutenção anterior. 
1.6-Utilizar  plano  de  instalação  de  radares,  sonares,

repetidoras,  equipamentos  de  IFF,  equipamentos  de

MAE/CME  para  identificar  e  localizar  cada  uma  de  suas

unidades componentes. 
1.7-Verificar  condição  de  operação  dos  equipamentos

eletrônicos,  por  meio  dos  procedimentos  contidos  nas

instruções  do  manual  técnico,  registrando  as  informações

operacionais. 
1.8-Operar  equipamentos  eletrônicos,  de  acordo  com

procedimentos e dados contidos no manual técnico, planos e

projetos  específicos,  observando  instruções  para  ligar  e

desligar  o  equipamento,  inicializar  sistema,  verificar

apresentação dos comandos do operador,  displays  e menus,

registrando as informações. 
1.9-Descrever  a  teoria  de  funcionamento  de  equipamentos

eletrônicos, a partir de diagramas esquemáticos. 

 

 

 

 

 

 

2.1-Reconhecer  palavras  e  expressões  escritas  de  uso

corrente no contexto do trabalho. 

2.2-Interpretar palavras, expressões e frases simples e usuais,

escritas em textos, avisos, painéis, telas, quadros, cartazes e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha. 

2.3-Interpretar as principais instruções contidas em manuais

e planos escritos em Inglês. 
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2-Produção oral e 

escrita em Inglês 

2.4-Extrair dados técnicos dos sistemas e equipamentos, de

manuais e planos em Inglês. 

2.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho. 

2.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos. 
2.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho. 
 

 

 

 

 

 

3-Cumprimento de

 normas de segurança 

3.1-Observar avisos e normas de segurança preconizadas pelo 

fabricante do equipamento. 
3.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação  etc.)  onde  há  uso  de  equipamentos

eletroeletrônicos e respectivos quadros elétricos que possam

oferecer risco a segurança do pessoal e do material. 
3.3-Manter afixados avisos ou lembretes de alerta sempre que

os  equipamentos  ou  disjuntores  devam  permanecer

desalimentados. 
3.4-Usar equipamento de proteção individual compatível com

a tarefa a executar, orientando outros militares envolvidos na

faina. 
3.5-Identificar ações preventivas para evitar ocorrência de 

choque elétrico. 
3.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros. 

3.7-Identificar  a  área  de  atuação  da  Comissão  Interna  de

Prevenção de Acidentes (CIPA). 
 4.1-Aplicar procedimentos normativos do SMP previstos para

os equipamentos eletrônicos. 

4.2-Diferenciar  escalões  de  manutenção,  de  acordo  com

instruções dos cartões do SMP. 

4.3-Identificar  as  Organizações  Militares  Prestadoras  de
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 4-Cumprimento do 

Sistema de Manutenção

Planejada (SMP) 

Serviços (OMPS) que executam os escalões de manutenção

de equipamentos e sistemas. 

4.4-Executar rotinas do SMP, nos escalões de sua competência,

de acordo com o contido em cartão específico. 

4.5-Registrar cumprimento das rotinas do SMP em documento

apropriado. 

4.6-Comunicar  necessidade  de  substituição  de  peças,

unidades  e  componentes  de  equipamentos,  depois  de

esgotados os recursos disponíveis.

 

 

 

 

 

 

5-Utilização de medidores

digitais e analógicos 

5.1-Empregar  precauções de segurança,  antes  de efetuar  as

medições analógicas e/ou digitais. 
5.2-Verificar  se  equipamentos  de  teste  estão  calibrados  e

dentro do prazo de validade. 
53.-Confirmar,  por  meio  de  medição,  o  funcionamento  dos

equipamentos  de  teste  a  partir  de  valores  conhecidos  de

componentes. 
5.4-Efetuar  medições  analógicas  e  digitais,  observando  as

escalas de medidas a serem utilizadas. 
5.5-Utilizar  medidores  digitais  e  analógicos  para  verificar  os

valores de tensão, corrente, resistência e outras variáveis. 
5.6-Aplicar  regras  básicas  de  conversão de  valores  entre  os

sistemas de medidas. 
5.7-Utilizar osciloscópio em suas diversas aplicações. 
5.8-Verificar  se  as  características  do  osciloscópio  disponível

são compatíveis com as que se deseja medir em um sinal. 
 

6-Utilização de 

ferramentas de 

uso comum 

6.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas e acessórios. 
6.2-Realizar solda elétrica em contatos e terminais. 
6.3-Manter  em condições  de  pronto  uso  as  ferramentas  de

trabalho. 
6.4-Comunicar necessidade de  substituição  ou  aquisição  de

ferramentas. 
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7-Pesquisa de avarias em

unidades modulares 

7.1-Realizar pesquisa de avarias em unidades modulares. 
7.2-Diagnosticar  funcionamento  da  unidade  modular,

mediante  a  comparação  das  informações  existentes  em

displays,  tabelas  ou  menus,  com  as  recomendadas  nos

manuais técnicos. 
 

 

 

 

 

8-Realização de testes,

ajustes e reparos 

8.1-Aplicar  recomendações  técnicas  relacionadas  a  testes,

ajustes e reparos em unidades específicas. 
8.2-Realizar testes, ajustes e reparos de primeiro escalão em

equipamentos  eletrônicos,  componentes  discretos  e

modulares. 
8.3-Acompanhar  reparos  de  2º  escalão,  manutenções

preventivas  e  corretivas  dos  equipamentos  eletrônicos  e

sistemas associados, realizados por órgãos de apoio. 
8.4-Montar  equipamentos  eletrônicos,  segundo  o  plano

preconizado  pelo  fabricante  e/ou  Diretoria  Técnica

Especializada. 
8.5-Desmontar  equipamentos,  identificando  o  material

desmontado, quando necessário, para facilitar o trabalho de

remontagem. 
8.6-Instalar  equipamentos  eletrônicos,  segundo  o  plano

preconizado pelo  fabricante  e/ou  Diretoria  Técnica

Especializada. 
8.7-Acompanhar  a  validação  de  testes  de  aceitação  de

instalação de equipamentos eletrônicos. 

9-Medidas de sensibilidade,

seletividade e 

alinhamento de circuitos de 

equipamentos eletrônicos 

9.1-Aplicar instruções específicas para ajustar as medidas de

sensibilidade,  seletividade  e  alinhamento  de  circuitos  de

equipamentos  eletrônicos,  observando  o  escalão  de

manutenção indicado. 

9.2-Medir  sensibilidade,  seletividade  e  alinhamento  de

circuitos de equipamentos eletrônicos, sob supervisão. 
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10-Operação de síncronos e

de servomecanismos 

10.1-Descrever teoria de funcionamento dos síncronos e dos

servo mecanismos nos sistemas onde são utilizados. 
10.2-Ajustar diferentes tipos de síncronos. 
10.3-Executar testes, ajustes e reparos necessários à operação

de  servomecanismos,  equipamentos  eletromecânicos,

eletroeletrônicos  e  circuitos  de  controle  com  síncronos,

observando as informações técnicas contidas em manual. 
 

 

11-Manutenção dos

equipamentos de Guerra 

Eletrônica 

11.1-Descrever teoria de Medidas de Ataque Eletrônico (MAE),

Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica (MAGE) e Medidas de

Proteção Eletrônica (MPE) aplicando-a aos procedimentos de

Guerra  Eletrônica,  quando  da  operação  dos  equipamentos

específicos. 
11.2-Operar  equipamentos  de  Guerra  Eletrônica  para  obter

informações sobre o funcionamento dos mesmos. 

11.3-Executar manutenção dos  equipamentos  de

MAE/MAGE/MPE, observando instruções,  precauções  de

segurança e restrições constantes em manuais técnicos. 
 

 

 

12-Registros técnicos 

12.1-Registrar testes e rotinas executadas nos equipamentos

eletrônicos. 
12.2-Registrar  procedimentos  de  emergência  utilizados  na

operação de equipamentos eletrônicos. 
12.3-Subsidiar  supervisor  na  elaboração  de  relatórios  de

avarias. 
12.4-Registrar valores obtidos pelos instrumentos de medidas. 
12.5-Registrar  testes,  avaliação  de  desempenho  e  rotinas

executadas nos equipamentos eletrônicos. 
12.6-Manter  atualizadas  informações  contidas  nos  diversos

tipos  de  registros  técnico-administrativos  dos  equipamentos

eletrônicos. 
12.7-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros. 
12.8-Manter organizado o arquivo de trabalho. 

 13.1-Obter informações no Plano de Apoio Logístico Integrado 
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13-Utilização de listagem 

ou catálogo de

sobressalentes 

(PALI) e/ou catálogos de sobressalentes. 
13.2-Utilizar  informações  do  PALI  e/ou  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos. 
13.3-Comparar especificações obtidas de sobressalentes com

os itens a serem substituídos.
 

14-Preenchimento de

pedidos de serviços (PS) 

14.1-Descrever estrutura documental do PS. 
14.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 
14.3-Efetuar controle de PS e ordens de serviço. 
14.4-Acompanhar andamento do reparo junto às Organizações

Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) e OM de apoio. 
 

15-Preenchimento de

pedidos de material 

15.1-Identificar  itens  pelo número de estoque,  nos  diversos

sistemas  empregados  pela  MB,  com  base  nos  manuais

técnicos, planos ou listas de dotação de sobressalentes. 
15.2-Elaborar pedidos de aquisição de material,  seguindo as

normas em vigor na MB e ordens internas. 
15.3-Controlar  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados. 

16-Aplicação de conceitos

 de eletricidade básica 

 

16.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação de

equipamentos elétricos. 

16.2-Descrever os princípios da produção de eletricidade. 
16.3-Distinguir os conceitos de tensão, corrente, resistência e

potência elétrica. 
16.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm. 
16.5-Descrever as características físicas e elétricas dos 

circuitos resistivos. 
16.6-Aplicar  os  procedimentos  para  a  ligação  em  série  ou

paralelo de baterias elétricas. 

16.7-Descrever a função de capacitores em circuitos elétricos. 
16.8-Distinguir  os  conceitos  de  magnetismo  e

eletromagnetismo. 
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16.9-Descrever  indução  eletromagnética,  auto-indução  e

indutância mútua. 
16.10-Descrever  o  princípio  de  funcionamento  de

transformadores. 
16.11-Descrever as características das correntes contínua (CC)

e alternada (CA). 
16.12-Descrever as características dos circuitos em série e em

paralelo de CC e CA. 
17-Aplicação de conceitos de

eletrônica básica 17.1-Descrever conceitos básicos de eletrônica.

18-Condicionamento e

Higidez Física

 

18.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 

18.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
18.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 
18.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor. 
18.5-Correr  de  acordo com os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 
18.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 
18.7-Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na  norma

em vigor.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-ET 

 COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver

alto grau de compromisso

com os trabalhos e seus

resultados, de modo tomar as

providências necessárias para

atingir os resultados previstos. 

1.1-Manter-se vinculado às tarefas durante todas as etapas

de sua execução. 
1.2-Aplicar os conhecimentos adquiridos. 
1.3-Sempre buscar alternativas para que as tarefas sejam 

cumpridas, nos momentos de dificuldade ou desafios. 

2-Comunicação 

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas,

escritas ou visuais de forma

clara e objetiva, com

entendimento entre os

envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão

das tarefas. 

2.1-Facilitar o diálogo e a interação entre os militares. 

2.2-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou ordens. 

3-Coragem Moral 

Capacidade de defender e se

comportar com base no

correto, justo e o próprio,

mesmo com risco evidente de

prejuízo pessoal. 

3.1-Admitir  desconhecimento  de  algum  procedimento  ou

informação que afete a tarefa. 
3.2-Assumir suas decisões. 

3.3-Solicitar ajuda aos membros da equipe em momentos de

dificuldade, inopinados ou desconhecimento técnico. 

4-Criatividade 

Capacidade de encontrar

novas ideias, viáveis e

4.1-Apresentar  alternativas  criativas  para  melhorar  os

processos de trabalho. 
4.2-Apresentar  ideias  novas  para  resolver  problemas  que

parecerem difíceis de solucionar. 
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adequadas para solução de

problemas, situações

inopinadas e impasses. 

4.3-Buscar,  baseando-se  nas  normas  de  segurança,

alternativas viáveis frente a limitações dos recursos materiais

e/ou financeiros.

 

5-Cultura de Qualidade

Capacidade de primar pela

qualidade para buscar

contínuas melhorias nos

processos de trabalho e

otimizar resultados. 

5.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais. 

5.2-Manter  atenção  elevada  durante  os  trabalhos  para

evitar erros e maximizar resultados. 

5.3-Executar procedimentos, de acordo com os manuais e

normas de segurança estabelecidas. 

5.4-Aplicar os conhecimentos atualizados na execução das

tarefas. 

5.5-Manter concentração na realização das tarefas, mesmo

sob pressão ou estresse. 

5.6-Realizar as tarefas com dedicação e empenho visando

cumprimento da missão. 

6-Disponibilidade 

Capacidade de se manter

acessível aos militares pares

e subordinados, e/ou

engajar- se em tarefas

sempre que necessário. 

6.1-Mostrar  disposição  para  ajudar,  nos  momentos  de

dificuldades, dúvidas ou falta de material. 

6.2-Demonstrar prontidão para tirar dúvidas ou dificuldades

da equipe. 

7-Espírito De Equipe

 Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se

nas atividades coletivas,

contribuir espontânea e

7.1-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências  profissionais

anteriores  e  conhecimentos  que  influenciam  no

desenvolvimento das tarefas. 

7.3-Participar de todas as tarefas, inclusive as que requerem

força física. 

7.4-Escutar  a  opinião  dos  militares  sobre  as  tarefas
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desinteressadamente com as

atividades de outrem,

esforçando-se em benefício

de uma causa comum, sem

ater se  aos  problemas

peculiares e limitados a sua

função. 

rotineiras. 

7.5-Estimular o espírito de coesão e camaradagem. 

7.6-Manter  a  equipe  informada  sobre  as  etapas  e/ou

alterações das tarefas. 

8-Flexibilidade 

Capacidade de adaptar-se as

mudanças e as necessidades

emergentes, de rever postura

mediante situações

inopinadas ou opiniões

divergentes. 

8.1-Aceitar  opiniões  e  sugestões  que  contribuam  para

melhora da execução das tarefas. 
8.2-Implantar mudanças necessárias ao aprimoramento das 

tarefas. 

9-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada,

sobre ideias e/ ou fatos

inesperados, principalmente

em situações 

de emergência e/ ou perigo,

independente de ordem,

visando a uma solução

imediata. 

9.1-Agir espontaneamente frente a  uma  demanda  ou

problema, a fim de  contribuir para  melhor  execução  das

tarefas. 
9.2-Buscar informações ao invés de apenas esperar o pronto

das tarefas. 
9.3-Realizar  as ações que estejam no seu nível  de decisão

eque sejam necessárias ao sucesso das tarefas, sem perder

tempo aguardando ordens. 
9.4-Procurar antecipar-se aos possíveis problemas, buscando

linhas de ações. 

10-Liderança

Capacidade de agregar, 

orientar e canalizar esforços

pessoais e/ou grupais, afim de

10.1-Demonstrar segurança e firmeza, promovendo um 

clima de confiança. 
10.2-Demonstrar  satisfação  profissional  na  execução  das

tarefas atinentes à especialidade. 
10.3-Permanecer presente junto a equipe durante situações
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atingir objetivos

organizacionais, 

estabelecendo um clima de

motivação e desenvolvimento

da equipe.   

de  perigo,  dificuldades  ou  inopinados,  até  a  solução  do

problema. 
10.4-Cumprir  as  tarefas  estabelecidas,  sem  reclamar  e/ou

promover desmotivação na equipe. 
10.5-Reconhecer a importância e o empenho do trabalho em

equipe para o sucesso da missão. 
10.6-Saber  dizer  não quando necessário  para  melhorar  os

resultados esperados. 
10.7-Praticar  a  descentralização dos  trabalhos,  preparando

as pessoas para assumirem suas responsabilidades. 
10.8-Apresentar argumentações convincentes para defender

os interesses da equipe, desde que não afetem a execução

das tarefas. 
10.9-Identificar  o  potencial  da  equipe  para  estabelecer

vínculos de confiança. 
10.10-Promover  o  envolvimento  de  todos  na  tarefa  para

garantir o pleno aproveitamento de talentos. 

11-Motivação 

Capacidade de estimular a

equipe no alcance das metas

e cumprimento dos

trabalhos, superando as

dificuldades e inopinados. 

11.1-Estimular  influenciando  a  equipe  para  execução  das

tarefas ou superação de obstáculos e dificuldades. 

11.2-Demonstrar  entusiasmo  e  energia  para  a  equipe  na

execução das tarefas ou superação de dificuldades. 

12-Organização e

Planejamento 

Capacidade planejar ações,

organizar ambiente ou equipe

de forma a priorizar a

sequência necessária ou a

forma de execução das

12.1-Manter  local  de  trabalho  organizado,  facilitando  a

localização de objetos e ou manuais. 
12.2-Distribuir  imparcialmente  as  tarefas  de  modo  a

potencializar os resultados. 
12.3-Planejar a execução das tarefas, de acordo com prazos e

disponibilidade de recursos físicos e humanos. 
12.4-Disponibilizar  o  tempo  ideal  para  solucionar  os

problemas, não sendo precipitado nem tardio. 
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tarefas, visando atingir os

objetivos previstos. 

12.5-Priorizar a execução das tarefas atinentes à profissão às

tarefas administrativas. 

13-Relacionamento 

Interpessoal 

Capacidade de interação

empática e respeitosa, mesmo

em situações adversas, sob

pressão ou de estresse

intenso, mantendo um

ambiente organizacional

agradável e unido. 

13.1-Perguntar  opinião  da  equipe  sobre  a  execução  das

tarefas. 
13.2-Ter paciência em situações rotineiras, adversas e/ou 

inopinadas. 
13.3-Relacionar-se de forma cooperativa e agregadora com

os militares da equipe para que as tarefas sejam realizadas

da melhor forma possível. 
13.4-Tratar os militares sem distinção de credo e religião. 
13.5-Conviver harmoniosamente com o grupo. 
13.6-Ser cortês no trato com a equipe. 
13.7-Separar as questões profissionais das pessoais. 

14-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com

seus deveres, assumindo

seus atos e opiniões, mesmo

em situações adversas. 

14.1-Assumir  tanto  os  acertos,  como  os  erros  cometidos

pela equipe e ou pelo próprio. 

14.2-Ser coerente e responsável pelos seus atos e ações. 

15-Tomada De Decisão

Capacidade de analisar riscos,

oportunidades e as variáveis

envolvidas em uma tarefa,

visando escolher a alternativa

mais adequada para a solução

do problema dentro do prazo

estimado e de acordo com as

normas vigentes. 

15.1-Buscar  informações  com  a  equipe  para  tomada  de

decisão.

 
15.2-Analisar  os  riscos  e  oportunidades  de  todas  as

alternativas possíveis para a tomada de decisão.
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16-Visão Sistêmica 

Capacidade de visualizar os

processos como um todo,a

interdependência dos

subsistemas e projetar os

impactos das ações. 

16.1-Alinhar as necessidades da equipe às  da instituição e

dos processos de execução das tarefas. 

17-Zelo 

Capacidade de preocupar-se

ao lidar com projetos, tarefas,

objetos ou máquinas, com o

fim de evitar o desperdício de

recursos ou danos materiais. 

17.1-Ser cuidadoso no manuseio ferramentas e manuais. dos

equipamentos, ferramentas e manuais.

2.13. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE HN (HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO)

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

HN.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.13.1. Perfil Profissional 

A Praça especializada em Hidrografia e Navegação (HN) coleta dados meteorológicos,

maregráficos,  oceanográficos,  hidrográficos,  geológicos,  por  meio  da  operação  de

equipamentos específicos. Interpreta boletins meteorológicos. Efetua medições em campo

para  execução  dos  métodos  topográficos  -  altimétricos.  Realiza  cálculos  topográficos,

náuticos, maregráficos e hidrográficos. Identifica astros e elementos que determinam sua

posição  na  esfera  celeste.  Determina  a  posição  de  um  navio  por  meio  de  métodos

específicos. Orienta equipes nas tarefas de medição de ângulos, observação e cálculos de

marés. Opera sistemas de geoprocessamento. 

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-HN é capacitado,  no curso de

Especialização  em  Hidrografia  e  Navegação  (C-Espc-HN),  nos  sistemas  e  equipamentos

comuns ou de largo emprego nas atividades de hidrografia, navegação e sondagem na MB.
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Estes  sistemas  e  equipamentos  são  definidos  pelas  Organizações  Militares  Orientadoras

Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de CB-HN no exercício profissional.  Durante o C-Espc, o CB-HN

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e

toda a carreira do militar. 

De  acordo  com a  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-HN

concludente do C-Espc-HN receberá diploma de Técnico em Hidrografia.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-HN

 COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Aplicação de conceitos

básicos de matemática. 

1.1-Resolver  problemas  aritméticos  e  algébricos  relacionados

aos  números  inteiros,  frações,  razão,  proporção,  potências,

porcentagem, radicais e sistemas de medidas. 
1.2-Resolver  problemas  de  trigonometria  relacionados  ao

cômputo de área, bem como distâncias verticais e horizontais. 

1.3-Interpretar gráficos e tabelas. 

 2-Aplicação de 

conceitos 

básicos de física 

2.1-Resolver problemas envolvendo equipamentos com unidade

de movimento, oscilações, ondas, impulso e energia. 

 2.2-Identificar os princípios da ótica aplicados aos instrumentos 

de medida da navegação. 

 

 

 

 

3.1-Identificar  simbologia  Padrão  de  informações  Náuticas

topográficas. 
3.2-Interpretar  instruções e dados de manuais técnicos,  listas,

roteiro,  folheto,  Almanaque  Náutico,  tábua  Radler,  catálogos,

atlas,  tábua  de  marés,  cartas  de  corrente  de  maré  e  outras

publicações de auxílio à navegação, de acordo com as normas
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3-Emprego de manuais 

e desenhos técnicos 

técnicas estabelecidas. 
3.3-Aplicar as normas do Regulamento Internacional para Evitar

Abalroamento no Mar (RIPEAM). 

3.4-Empregar  as  informações  contidas  em  manuais  técnicos,

planos,  desenhos  técnicos  e  diagramas  esquemáticos  na

operação e manutenção de equipamentos. 
3.5-Realizar  levantamentos  de  dados  técnicos  fornecidos  pelo

fabricante do equipamento, registrando-os numa planilha. 

3.6-Aplicar  o  sistema  de  manutenção  referente  aos

equipamentos,  de  acordo  com instruções  do  manual  técnico,

comparando com os dados obtidos em manutenção anterior. 
3.7-Verificar  a  condição  de  operação  dos  equipamentos

específicos da hidrografia, por meio dos procedimentos contidos

nas  instruções  do manual  técnico,  registrando as  informações

operacionais. 
3.8-Identificar as publicações, cartas náuticas e instrumentos de

navegação  que  devem  ser  salvaguardados  em  postos  de

abandono. 
3.9-Empregar procedimentos de destruição de equipamentos e

manuais de hidrografia sigilosos e de uso exclusivo da MB, em

caso de abandono do navio. 

4-Produção oral 

e escrita em Inglês 

4.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente

no contexto do trabalho. 

4.2-Interpretar  palavras,  expressões  e frases  simples  e usuais,

escritas  em  textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha. 
4.3-Interpretar as principais instruções contidas em manuais e

planos escritos em inglês. 

4.4-Extrair  dados  técnicos  de  sistemas  e  equipamentos,  de

manuais e planos em Inglês. 
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4.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 5-Cumprimento de 

normas de segurança 

5.1-Cumprir os avisos e as normas de segurança preconizadas

pelo fabricante do equipamento e pelas normas da MB. 
5.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação  e  etc.)  onde  há  uso  de  equipamentos

eletroeletrônicos  e  respectivos quadros  elétricos,  que possam

oferecer risco à segurança do pessoal e material. 
5.3-Manter afixados, em locais visíveis, avisos ou lembretes de

alerta  sempre  que  os  equipamentos  e  disjuntores  devam

permanecer desalimentados. 
5.4-Usar  corretamente  equipamento  de  proteção  individual

compatível com a tarefa a executar, orientando outros militares

envolvidos no trabalho. 
5.5-Identificar  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência  de

choque elétrico. 
5.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros. 

5.7-Conduzir  adestramentos/briefing  sobre  precauções  de

segurança.
5.8-Identificar  a  área  de  atuação  da  Comissão  Interna  de

Prevenção de Acidentes (CIPA). 
 

6-Cumprimento do 

Sistema de Manutenção 

Planejada (SMP) dos

equipamentos de 

hidroceanografia e

navegação. 

6.1-Aplicar  os  procedimentos  normativos  do  SMP  para  os

equipamentos específicos da hidrografia. 
6.2-Diferenciar  escalões  de  manutenção,  de  acordo  com  as

instruções dos cartões do SMP. 
6.3-Identificar as Organizações Militares Prestadoras de Serviços

(OMPS)  que  executam  os  escalões  de  manutenção  de

equipamentos e sistemas. 
6.4-Executar  as  rotinas  do  SMP,  nos  escalões  de  sua

competência, de acordo com o contido em cartão específico. 
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6.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP em documento

apropriado. 
6.6-Comunicar necessidade de substituição de peças, unidades e

componentes  de  equipamentos,  após  esgotados  os  recursos

disponíveis. 

7-Utilização e calibração

dos equipamentos e 

instrumentos de 

medidas digitais e

analógicas 

7.1-Empregar  precauções  de  segurança,  antes  de  efetuar  as

medições analógicas e/ou digitais. 

7.2-Verificar  se  os  equipamentos  de  teste  estão  calibrados  e

dentro do prazo de validade. 
7.3-Confirmar,  por  meio  de  medição,  o  funcionamento  dos

equipamentos  de  teste,  a  partir  de  valores  conhecidos  de

componentes. 
7.4-Efetuar medições digitais, observando as escalas de medidas

a serem utilizadas. 

7.5-Efetuar  medições  analógicas,  observando  as  escalas  de

medidas a serem utilizadas. 

7.6-Medir ângulos horizontais e verticais, usando sextante. 

7.7-Medir  distâncias  em  operações  de  campo,  conforme  as

Instruções Técnicas (IT). 

7.8-Aplicar  regras  básicas  de  conversão  de  valores  entre  os

sistemas de medidas. 

 

 8-Utilização de

instrumentos e 

ferramentas de uso 

comum 

8.1-Cumprir procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas e acessórios. 
8.2-Utilizar régua de paralelas. 

8.3-Utilizar compassos de navegação. 

8.4-Utilizar estaciógrafo. 

8.5-Utilizar  ábacos:  de  vento,  de  distâncias  e  de  operações

aéreas. 
8.6-Utilizar cronômetros e relógios. 

8.7-Utilizar transferidor universal. 
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8.8-Utilizar guarda-sol e tripé. 

8.9-Utilizar régua de marés. 

8.10-Instalar estação maregráfica. 

8.11-Utilizar abrigo do marégrafo, bóia e contrapeso. 

8.12-Manter  em  condições  de  pronto  uso  as  ferramentas  de

trabalho. 
8.13-Comunicar  necessidade  de  substituição  ou  aquisição  de

equipamentos, instrumentos e ferramentas. 
 

 9-Determinação de rumos,

distâncias e 

marcações em carta

náutica 

9.1-Identificar  o  sistema  de  numeração,escala,  símbolos  e

abreviaturas das cartas náuticas. 
9.2-Analisar  marcações  visuais,  verdadeiras,  relativas  e

polares,em cartas náuticas para determinar a posição do navio. 
9.3-Plotar  posições  dadas  por  marcações  e/ou  distâncias  em

cartas  náuticas,  utilizando  régua  de  paralelas,  compasso  de

navegação e estaciógrafo. 
9.4-Utilizar carta na projeção de Mercator. 

9.5-Plotar posições determinadas por métodos eletrônicos. 

9.6-Plotar posições dadas por latitudes e longitudes em cartas

náuticas. 

9.7-Plotar posições em folhas de bordo e similares,  utilizando

modelos de plotagem coordenada. 

9.8-Traçar rumos e marcações nas cartas náuticas. 

9.9-Transportar  rumos  e  marcações  extraídas  das  agulhas

magnéticas e giroscópicas para carta náutica. 

9.10-Medir distâncias,  em milhas náuticas, podendo converter

para jardas e em quilômetros, entre dois pontos plotados em

cartas náuticas. 
9.11-Determinar a distância navegada utilizando o odômetro e

seu percentual, ou pelo regime de máquina. 
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9.12-Traçar ponto de fundeio de precisão na carta náutica. 

9.13-Traçar linha de posição. 

9.14-Determinar distância do alcance luminoso em relação ao

farol ou farolete. 

9.15-Corrigir cartas náuticas e publicações, utilizando os dados

atualizados do Aviso aos Navegantes. 

9.16-Confeccionar folha de bordo oceânicas e de vias navegáveis

interiores, sob supervisão funcional, para subsidiar a confecção

de cartas náuticas.

10-Operação de

equipamentos de 

navegação, topografia,

hidrografia, 

oceanografia e

meteorologia 

10.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação de

equipamentos e instrumentos. 

10.2-Utilizar miras falantes. 

10.3-Operar teodolitos. 

10.4-Operar estação total. 

10.5-Operar níveis de luneta. 

10.6-fetuar nivelamentos. 

10.7-Operar aparelho Global Position Sistem (GPS). 

10.8-Operar  rastreadores:  DGPS  (diferential  global   Position

Sistem), RTK (real time kinect) e RTG (real timegipsy). 

10.9-Operar círculo azimutal. 

10.10-Operar alidades de pínulas e telescópica. 

10.11-Operar estaciógrafo. 

10.12-Operar anemômetro portátil. 

10.13-Operar equipamentos da estação meteorológica. 

10.14-Operar equipamentos de coleta de amostras geológicas. 

10.15-Operar equipamentos de coleta de amostras biológicas. 

10.16-Operar equipamentos de coleta de água do mar. 

10.17-Operar instrumentos de análise da salinidade da água do
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mar. 

10.18-Operar marégrafos analógico e digital. 

10.19-Operar ecobatímetros analógico e digital. 

10.20-Operar equipamentos de medição de maré. 

10.21-Limpar equipamentos,  acessórios  e  ferramentas,após

utilização 

10.22-Executar  a  manutenção  preventiva  e  corretiva  de

equipamentos, em nível de 1º escalão. 

 

 

11-Execução de cálculos

náuticos, topográficos,

maregráficos e

hidrográficos 

11.1-Utilizar calculadoras científicas. 

11.2-Utilizar calculadora de navegação Tamaya. 

11.3-Calcular a distância entre dois pontos de coordenadas 

plano retangulares. 

11.4-Calcular  o  azimute  e  lados  elipsóidicos  em  função  de

coordena das planas. 

11.5-Transformar rumos e marcações da agulha em verdadeiras

e vice-versa. 

11.6-Determinar o desvio da agulha, utilizando modelo adotado

pela MB. 

11.7-Transformar rumos magnéticos e verdadeiros em rumos da

agulha e vice-versa. 

11.8-Determinar a distância de objeto no horizonte. 

11.9-Calcular a direção e intensidade do vento, utilizando a Rosa

de Manobras. 

11.10-Calcular a altura da maré em um determinado intervalo

de tempo, utilizando a tábua de marés. 

11.11-Determinar o estado absoluto e marcha de cronômetros e

relógios,  por  comparação  com  sinais  horários  recebidos  via

rádio. 
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11.12-Transformar  hora média local  e  de  Greenwich em hora

legal e vice-versa. 

11.13-Transformar arco de longitude em tempo e vice-versa. 

11.14-Determinar o fuso horário da região a partir da longitude

local. 

11.15-Calcular  as  horas  legais  dos  crepúsculos,  solar  e  lunar,

utilizando o alma na quenáutico. 

 

 

 

 

12-Execução de tarefas

básicas de auxílio à

navegação 

12.1-Cumprir os procedimentos do RIPEAM. 

12.2-Identificar os sinais de auxílio à navegação. 

12.3-Traçar derrota. 

12.4-Distinguir setor de visibilidade de farol. 

12.5-Verificar  as  características  dos  sinais  de  balizamento,

utilizando a lista de faróis e cronógrafo, informando ao superior

discrepância observada. 

12.6-Aplicar regras de governo de embarcação. 

12.7-Utilizar sistemas de balizamento “A” e “B”. 

12.8-Obter rumos e marcações a bordo. 

12.9-Interpretar  dados fornecidos  pelas  agulhas  magnéticas  e

giroscópicas. 
12.10-Operar radar de navegação. 

12.11-Operar  sistemas  especiais  de  navegação:  (AIS)  e  os

programas de auxílio a navegação que utilizam cartas raster e

cartas ENC (digitais). 
12.12-Realizar navegação estimada. 

12.13-Realizar navegação paralela indexada. 

12.14-Resolver problemas de navegação. 
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 13-Operação de

equipamentos e sistemas

oceanográficos 

 

 

 

  

13.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação de

equipamentos e de sistemas oceanográficos. 

13.2-Operar correntógrafos. 

13.3-Baixar os dados de correntógrafos. 

13.4-Operar  amostradores:  guinchos  mecânicos  e

eletromecânicos. 

13.5-Operar testemunhadores. 

13.6-Operar garrafas de Niskin. 

13.7-Operar o sistema de lançamento do XBT (Expendable 

Bathythermography). 

13.8-Montar  conjunto  CTD-Rossete,  instalando  sensores

auxiliares e cabeação adequada. 

 13.9-Lançar CTD em uma estação oceanográfica. 

13.10-Utilizar o Disco de Secchi. 

13.11-Determinar níveis de extinção da luz solar. 

13.12-Operar redes de coleta de plâncton. 

13.13-Coletar  amostras  de  água  com  garrafas  de  Nansen

identificando-as. 
13.14-Determinar  a  concentração  de  oxigênio  dissolvido  e  a

salinidade da água do mar, em amostras coletadas, utilizando as

Instruções Técnicas (IT). 
13.15-Coletar  as  amostras  geológicas  do  leito  marinho  em

estações  oceanográficas,  utilizando  amostradores  e

testemunhadores.
13.16-Determinar salinidade com salinômetro. 

13.17-Etiquetar amostras geológicas de fundo. 
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13.18-Acondicionar amostras geológicas de fundo. 

13.19-Operar  equipamentos  rebocados  de  varreduras  e

sondagem. 
13.20-Processar os dados coletados pelo Side Scan Sonar (SSS). 

13.21-Operar a-frames e lanças extensíveis. 

 

 

 

14-Decodificação e

plotagem de observações

meteorológicas 

14.1-Coletar  dados  de  observações  meteorológicas  de

superfície. 
14.2-Interpretar  dados  de  observações  meteorológicas  de

superfície. 
14.3-Codificar mensagens SHIP, SYNOP,  METAR  e  BOWWAVE,

utilizando os elementos de observações meteorológicas
14.3-Codificar  mensagens  SHIP,  SYNOP,  METAR e  BOWWAVE,

utilizando os elementos de observações meteorológicas.

14.4-Decodificar códigos meteorológicos. 

14.5-Plotar mensagens meteorológicas transmitidas pelo código

IAC. 
14.6-Interpretar dados de observação meteorológica em cartas

sinóticas de superfície e boletins. 
14.7-Lançar  balão  meteorológico  para  coleta  de  dados  da

atmosfera. 
14.8-Monitorar  a  evolução  típica  do  tempo  no  Brasil  e  na

Península Antártica para correções de rumo. 

 

 

15.1-Descrever fatores que determinam a seleção dos sistemas

e equipamentos adequados para a realização da sondagem. 
15.2-Aferir ecobatímetro. 

15.3-Utilizar o software de aquisição de dados batimétricos. 

15.4-Utilizar programas de processamento de sondagem para

análise de dados batimétricos. 
15.5-Utilizar software de representação gráfica de dados 

coletados. 
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15-Execução de métodos 

de sondagem 

15.6-Operar ploter. 

15.7-Confeccionar as folhas de levantamentos batimétricos. 

15.8-Interpretar profundidade utilizando ecograma. 

15.9-Monitorar estações de apoio à sondagem. 

15.10-Confeccionar o diagrama de redução de sondagem. 

15.11-Calcular a profundidade local, durante o processamento

das sondagens. 
15.12-Efetuar o traçado do reticulado, letras, símbolos, linhas,

títulos  e  nomes  das  folhas  de  sondagem e folhas  de  bordo,

utilizando programas diversos. 
15.13-Rastrear pontos de apoio a sondagem, utilizando 

diferentes tipos de posicionadores. 
 

16-Levantamento

hidroceanográfico 

16.1-Cumprir os procedimentos de segurança na execução de

levantamento hidroceanográfico. 
16.2-Instalar  marco  testemunho  de  referência  para  estações

topográficas. 

16.3-Instalar referência de nível para as estações maregráficas. 

16.4-Realizar levantamentos hidrográficos utilizando 

equipamentos específicos. 
16.5-Transportar  material  e  instrumentos  de  hidrografia,  de

acordo com as normas estabelecidas. 
16.6-Armazenar  material  e  instrumentos  de  hidrografia,  de

acordo com as normas estabelecidas. 
16.7-Utilizar  programas  para  processamento  de  dados

cartográficos. 
16.8-Utilizar  programas  para  o  processamento  de  dados

geodésicos. 

16.9-Utilizar programas  para  o  processamento  de  dados
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topográficos.

16.10-Calcular distâncias eletrônicas.
16.11-Determinar através de software as coordenadas Universo

Transverso Mercator (UTM) de posições plotadas em folhas de

levantamento hidroceanográfico. 
  

 17-Operações 

maregráficas 

17.1-Distinguir tipos de marés. 

17.2-Extrair,  da  tábua de  maré,  as  alturas  de  maré  para  um

determinado porto. 
17.3-Extrair,  da  tábua  de  maré,  o  nível  médio  para  um

determinado porto. 
17.4-Extrair da tábua de maré intervalos de tempo durante os

quais  a  altura  de  maré  encontra-se  superior  ou  inferior  a

determinados valores. 

17.5-Confeccionar réguas de maré. 

17.6-Montar réguas de maré. 

17.7-Identificar o local adequado para a instalação da estação 

maregráfica. 

17.8-Montar uma estação maregráfica. 

17.9-Discretizar os dados do marégrafo de bóia. 

17.10-Baixar os dados do marégrafo digital. 

17.11-Identificar astros e os elementos que determinam suas

posições na esfera celeste. 
18.1-Preencher folha de registro de observações 

batitermográficas. 
18.2-Preencher mensagem Bathy. 

18.3-Preencher o formulário de informações geológicas. 

18.4-Registrar observação meteorológica de superfície. 

18.5-Registrar medições de distâncias obtidas em operações de
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18-Registros 

técnicos 

campo nas cadernetas e em formulários específicos. 
18.6-Preencher a caderneta do nivelamento geométrico (C-32)

em levantamentos hidrográficos. 
18.7-Elaborar  ficha  de  descrição  (F-21)  e  esquemas  de

localização de marcos testemunhos de estações topográficas. 
18.8-Preencher ficha de descrição de estação maregráfica. 

18.9-Registrar observações astronômicas, em modelo próprio,

para a determinação da posição do navio. 
18.10-Empregar as informações contidas nos diversos tipos de

registros técnico-administrativos dos equipamentos. 
18.11-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros. 

18.12-Manter o arquivo de trabalho organizado. 
 

 

19-Execução de

procedimentos de

primeiros socorros 

19.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  execução  de

primeiros socorros. 

19.2-Caracterizar primeiros socorros. 

19.3-Diferenciar contusões, anomalias de temperatura corporal,

queimaduras e hemorragias. 
19.4-Diferenciar  fraturas,  deslocamentos,  comoções,

traumatismos e lesões de articulações e membros. 

19.5-Identificar os tipos de queimaduras. 

19.6-Aplicar técnicas de primeiros socorros de imobilização. 

19.7-Aplicar técnicas de primeiros socorros para tratamento de

ferimentos (estancamento e bandagem). 
 

  

20-Preenchimento de

pedidos de serviços (PS) 

20.1-Descrever a estrutura documental do PS. 

20.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 
20.3-Efetuar  controle  de  PS  e  ordens  de  serviço  da

incumbência, por meio de planilhas. 
20.4-Acompanhar andamento do reparo junto às OM de apoio,

participando ao superior. 
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21-Preenchimento de

pedidos de material 

21.1-Identificar  itens  pelo  número de estoque,  nos  diversos

sistemas  empregados  pela  MB,  com  base  nos  manuais

técnicos, planos ou listas de dotação de sobressalentes. 

21.2-Elaborar pedidos de aquisição de material,  seguindo as

normas em vigor na MB e ordens internas. 

21.3-Controlar  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados, participando ao superior.

 

 

 

 

 

 

 

  

22-Condicionamento e

Higidez Física 

22.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 

22.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
22.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 
22.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.
22.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.
22.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 
22.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma em

vigor.
  

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-HN 

COMPETÊNCIAS  INDICADORES 
1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de

modo a tomar as providências

necessárias para atingir os

resultados previstos. 

 

1.1-Executar suas tarefas, mantendo-se preocupado com a

segurança, do pessoal com quem trabalha e do material. 
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2-Comunicação  

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas,

escritas ou visuais de forma

clara e objetiva, com

entendimento entre os

envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das

tarefas. 

2.1-Facilitar o diálogo e a interação entre os militares. 

 2.2-Estimular a comunicação entre os militares. 

2.3-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou ordens. 

3-Criatividade 

Capacidade de encontrar novas

ideias, viáveis e adequadas para

solução de problemas,

situações inopinadas e

impasses. 

 

3.1-Apresentar  alternativas  novas  para  melhorar  os

processos de trabalho. 

 4-Cultura de qualidade  

Capacidade de primar pela

qualidade, buscando contínuas

melhorias para

aperfeiçoamento dos processos

de trabalho, otimizando os

resultados. 

4.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais.

4.2-Executar os procedimentos, de acordo com os  manuais

e normas de segurança estabelecidas.  
4.3-Empenhar-se  na  boa  execução  das  tarefas  e  na

cooperação  naquelas  que  não  fazem  parte  da  sua

especialidade. 
4.4-Manter atenção elevada durante as tarefas para evitar 

erros e maximizar resultados. 
5-Disponibilidade 

Capacidade de se manter

acessível aos militares pares e

subordinados, e/ou engajar-se

em tarefas sempre que

necessário. 

 

5.1-Mostrar  disposição  para  o  cumprimento  das  missões,

independente do dia e da hora. 
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 6-Espírito de equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e

desinteressadamente com as

atividades de outrem,

esforçando-se em benefício de

uma causa comum, sem ater-se

aos problemas peculiares e

limitados a sua função. 

6.1-Manter  a  equipe  informada  sobre  as  etapas  e/ou

alterações das tarefas. 
6.2-Escutar opinião dos militares da equipe sobre as tarefas

rotineiras. 
6.3-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências  profissionais

anteriores  e  conhecimentos  que  influenciam  no

desenvolvimento das tarefas. 
6.4-Estimular  o  espírito  de  coesão  e  camaradagem  da

equipe. 
6.5-Estimular o surgimento de ideias criativas pela equipe,

disseminando-as sem apropriar-se delas. 
 6.6 - Participar de todas as tarefas, inclusive as que 

requerem força física. 
7-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada,

sobre ideias e/ ou fatos

inesperados, principalmente

em situações de emergência e/

ou perigo, independente de

ordem, visando a uma solução

imediata. 

 

 

7.1-Buscar informações sobre o andamento as tarefa em vez

de apenas esperar o pronto delas. 

  8-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar

e canalizar esforços pessoais e/

ou grupais, a fim de atingir

objetivos organizacionais,

estabelecendo um clima de

motivação e desenvolvimento

da equipe. 

8.1-Atentar para a satisfação da equipe quanto às condições

de trabalho. 

8.2-Empenhar-se no adestramento de pares e subordinados.

8.3-Praticar  a  descentralização  das  tarefas  preparando  as

pessoas para assumirem suas responsabilidades. 

8.4-Promover  o  envolvimento  de  todos  na  tarefa  para

garantir o pleno aproveitamento de talentos. 
8.5-Identificar  o  potencial  da  equipe  para  estabelecer

vínculos de confiança. 
 

 OSTENSIVO - 2-177 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003 

8.6-Demonstrar credibilidade por meio do exemplo. 

8.7-Agregar  novos  conhecimentos  ao  apontar  os  erros  da

equipe. 

8.8-Incentivar a equipe na busca de soluções criativas para

problemas recorrentes.

9-Motivação 

Capacidade de estimular a

equipe no alcance das metas e

cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados. 

 

9.1-Demonstrar  entusiasmo  e  energia  para  a  equipe  na

execução das tarefas ou superação de dificuldades. 

10-Objetividade 

Capacidade de lidar com

situações ou problemas de

maneira prática e direta,

discriminando os fatores

essenciais entre os vários

aspectos apresentados, visando

alcançar um resultado

satisfatório. 

 

 

10.1-Direcionar ações para alcance de objetivos, sem perder

tempo ou desviar interesses e atividades. 

11-Zelo 

Capacidade de preocupar-se ao

lidar com projetos,

 tarefas, objetos ou máquinas,

com o fim de evitar o

desperdício de recursos ou

danos materiais. 

16.1-Ser  cuidadoso  no  manuseio  dos  equipamentos,

ferramentas e manuais. 

16.2-Resguardar  de  danos  o  ambiente  de  trabalho,  seus

equipamentos, ferramentas e manuais. 
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2.14. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE MA (MÁQUINAS) – PARA OS CONCLUDENTES ATÉ

2022

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

MA.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais.

2.14.1.Perfil Profissional

A Praça especializada em Máquinas (MA) opera e mantém as máquinas principais e

auxiliares e demais equipamentos do sistema de propulsão a vapor: tubulações, redes de

tubulações; válvulas e demais acessórios; turbinas da propulsão a vapor;  condensadores;

ejetores  de  ar;  bombas  dos  sistemas  principal  e  auxiliar;  tanques  aquecedores

desarejadores;  as  turbinas  dos  turbos-geradores;  grupos  destilatórios;  engrenagens

redutoras; sistema de lubrificação; sistemas de resfriamento; eixos; mancais e hélices. O CB-

MA é,  também, o profissional  responsável  pela produção,  armazenamento e controle da

qualidade e quantidade da água de alimentação (reserva) e da água potável  (aguada) do

navio; interpreta informações de sensores de medidas físicas, térmicas e mecânicas e opera e

mantém unidades de tratamento de  águas servidas e separadores de água e óleo.

Para o desenvolvimento dessas competências, o CB-MA é capacitado, no Curso de

Especialização de Máquinas (C-Espc-MA), nos sistemas e equipamentos comuns ou de largo

emprego nos navios da MB. Estes sistemas e equipamentos são definidos pelas Organizações

Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-MA no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-

MA será estimulado a desenvolver tais competências permearão as atividades acadêmicas e

toda a carreira do militar.

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio,   desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-MA

concludente  do  C-Espc-MA  receberá  diploma  de  Técnico  de  Nível  Médio  em  Máquinas

Navais.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-MA

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Emprego de manuais e

desenhos técnicos

1.1-Identificar  a  simbologia  padrão  de  componentes

mecânicos.
1.2-Interpretar  os  manuais  técnicos,  desenhos,  planos,

esquemas e diagramas dos equipamentos de máquinas.
1.3-Empregar as informações  contidas  em  manuais

técnicos,desenhos, planos, esquemas e diagramas na operação

e manutenção de equipamentos.
1.4-Realizar  o  levantamento  dos  dados  técnicos  fornecidos

pelo  fabricante  do  equipamento,  registrando-os  numa

planilha.
1.5-Aplicar  o  sistema  de  manutenção  referente  ao

equipamento, de acordo com as instruções do manual técnico,

comparando com os dados obtidos em manutenção anterior.
1.6-Verificar  a  condição  de  operação  dos  equipamentos  de

máquinas,  por  meio  dos  procedimentos  contidos  nas

instruções  do  manual  técnico,  registrando  as  informações

operacionais.
1.7-Operar os equipamentos  de  máquinas, de acordo com os

procedimentos e dados contidos no manual técnico,planos e

projetos  específicos,  observando  as  instruções  para  partir  e

parar os equipamentos, registrando as informações.
1.8-Descrever a teoria de funcionamento do equipamento, a

partir de diagrama esquemático. 

2-Produção oral e escrita 

em Inglês

2.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente

no contexto do trabalho. 
2.2-Interpretar palavras, expressões e frases simples e usuais,

escritas em textos, avisos, painéis,  telas,  quadros, cartazes e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha.
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2.3-Interpretar as principais instruções contidas em manuais e

planos em Inglês.
2.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e  equipamentos  em

manuais e planos em Inglês. 

2.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho.
2.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos.
2.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho.

3-Aplicação de conceitos 

de eletricidade básica

3.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação de

equipamentos elétricos.
3.2-Descrever os princípios da produção de eletricidade.

3.3-Distinguir os conceitos de tensão,  corrente,  resistência e

potência elétrica.
3.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm.
3.5-Descrever as características físicas e elétricas dos circuitos

resistivos.
3.6-Aplicar  os  procedimentos  para  a  ligação  em  série  ou

paralelo de baterias elétricas.
3.7-Descrever a função de capacitores em circuitos elétricos.
3.8-Distinguir  os  conceitos  de  magnetismo  e

eletromagnetismo.
3.9-Descrever  indução  eletromagnética,  auto-indução  e

indutância mútua.
3.10-Descrever  o  princípio  de  funcionamento  dos

transformadores.
3.11-Descrever as características das correntes contínua (CC) e

alternada (CA).

3.12-Descrever as características dos circuitos em série e em

paralelo de CC e CA.
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4-Cumprimento de normas

de segurança

4.1-Observar  os  avisos  e normas de segurança preconizadas

pelo fabricante do equipamento.

4.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação  e  etc.)  onde  há  uso  de  equipamentos

eletroeletrônicos e respectivos quadros elétricos que possam

oferecer risco à segurança do pessoal e do material.
4.3-Manter afixados avisos ou lembretes de alerta sempre que

os equipamentos de máquinas não devam ser colocados em

operação.
4.4-Usar  o  equipamento  de  proteção  individual  compatível

com a tarefa a executar, orientando outros militares envolvidos

na faina.
4.5-Cumprir  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência  de

choque elétrico.
4.6-Aplicar os procedimentos de primeiros socorros.

4.7-Identificar  a  área  de  atuação  da  Comissão  Interna  de

Prevenção de Acidentes (CIPA).

5-Cumprimento 

do Sistema de Manutenção

Planejada (SMP)

5.1-Aplicar os procedimentos normativos do SMP para os

equipamentos de máquinas.

5.2-Identificar  as  Organizações  Militares  Prestadoras  de

Serviços (OMPS) que executam os escalões de manutenção de

equipamentos e sistemas.
5.3-Cumprir os procedimentos de segurança relativos ao SMP.

5.4-Diferenciar os escalões de manutenção, de acordo com as

instruções dos cartões do SMP.

5.5-Executar  as  rotinas  do  SMP,  nos  escalões  de  sua

competência, de acordo com o contido em cartão específico.

5.6-Utilizar  os  equipamentos  e  ferramentas  previstas  nas

rotinas do SMP.
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5.7-Registrar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  em

documento apropriado.

5.8-Comunicar ao seu supervisor a necessidade de substituição

de  peças  ou  itens  por  sobressalentes,  após  esgotados  os

recursos disponíveis.

6-Utilização de instrumentos

de medidas

6.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

instrumentos de medidas.
6.2-Utilizar  escalas  graduadas,  paquímetros,  micrômetros,

flexímetros e graminho relógio para obtenção de medidas.
6.3-Utilizar apalpadores.

6.4-Interpretar  valores  obtidos  na  utilização  dos  diversos

instrumentos de medidas.
6.5-Registrar  valores  obtidos  na  utilização  dos  diversos

instrumentos de medidas e de ajustagens.
6.6-Interpretar  leituras  de  termômetros,  manômetros,

medidores  de  vazão,  indicadores  de  nível,  indicadores  de

salinidade, indicadores de rotação e indicadores de vibração.
6.7-Registrar  leituras  obtidas em termômetros,  manômetros,

medidores  de  vazão,  indicadores  de  nível,  indicadores

desalinidade,  indicadores  de  rotação  e  indicadores  de

vibração, conforme as normas de condução do equipamento.
6.8-Aplicar  regras  básicas  de  conversão  de  valores  entre  os

sistemas de medidas.

7-Utilização de

ferramentas de uso

 comum

7.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas e acessórios.
7.2-Manter ferramentas de trabalho em condição de pronto

uso.
7.3-Utilizar brocas, escareadores, alargadores e rebaixadores.
7.4-Utilizar máquinas de furar metais.
7.5-Utilizar ferramentas de abrir roscas.
7.6-Utilizar ferramentas de cortar metais.
7.7-Utilizar ferramentas para desbastar metais.
7.8-Utilizar ferramentas para trabalhos com tubos.
7.9-Utilizar ferramentas especiais, observando os  cuidados no
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manuseio e no armazenamento.
7.10-Comunicar a necessidade de substituição ou aquisição de

ferramentas.
7.11-Utilizar elementos de fixação.

8-Operação de redes,

válvulas e acessórios

8.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

redes, válvulas e acessórios.
8.2-Distinguir  a  função  das  diversas  redes  das  praças  de

máquinas e do navio.
8.3-Executar manutenção preventiva e corretiva em redes, em

nível de 1º escalão.
8.4-Identificar os tipos e a função das válvulas.

8.5-Operar  válvulas  correspondentes  aos  diversos  tipos  de

redes.
8.6-Executar  manutenção preventiva e corretiva em válvulas

em 1º escalão.
8.7-Distinguir tipos e função dos acessórios de redes.
8.8-Executar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,

de acessórios de redes.
8.9-Distinguir tipos de juntas.
8.10-Confeccionar juntas.
8.11-Substituir  juntas,  de  acordo  com  as  instruções  do

fabricante ou do cartão de manutenção.
8.12-Distinguir tipos de gaxetas.

8.13-Substituir  gaxetas,  de  acordo  com  as  instruções  do

fabricante ou do cartão de manutenção.
9.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

engrenagens  redutoras,  eixos,  mancais,  hélices  e

acoplamentos.
9.2-Descrever o funcionamento de mancais de deslizamento,

de rolamento, de sustentação e de escora.
9.3-Medir folgas em mancais.

9.4-Executar manutenção preventiva e corretiva, de 1º escalão,
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9-Operação de engrenagens

redutoras, eixos, mancais,

hélices e

acoplamentos

em mancais.
9.5-Distinguir tipos de eixo.

9.6-Monitorar o estado físico e funcionamento de eixos.

9.7-Ajustar engaxetamentos das buchas dos eixos propulsores.

9.8-Substituir o engaxetamento dos eixos propulsores.

9.9-Travar e destravar eixos propulsores.

9.10-Operar catraca.

9.11-Monitorar o funcionamento de acoplamentos por flanges,

por luvas interna e externa, por arranjo SKF e por fluidos.
9.12-Monitorar o funcionamento de engrenagens redutoras e

mancais,  por  meio  de  indicadores  de  nível,  pressão  e

temperatura de óleo lubrificante (OL).
9.13-Identificar alarme de perda de pressão de OL.

9.14-Verificar  o  OL  quanto  a  sua  qualidade  e  existência  de

material estranho.
9.15-Inspecionar hélices por ocasião da docagem do navio.

9.16-Executar  manutenção,  de  1º escalão,  dos  hélices  por

ocasião da docagem do navio.
9.17-Descrever  procedimentos  de  alinhamentos,  por  meio

ótico  e  por  batimento  de  linha,  em  eixos  propulsores

seccionados.
9.18-Distinguir tipos de engrenagens.

9.19-Distinguir tipos de acoplamentos.

0-Operação de aparelhos de

trocade calor e de

resfriamento de máquinas

10.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

aparelhos de troca de calor e de resfriamento de máquinas.
10.2-Operar condensadores principais e auxiliares.
10.3-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, nos condensadores principais e auxiliares.
10.4-Operar sistema de resfriamento de OL.
10.5-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º
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escalão, no sistema de resfriamento de OL.
10.6-Operar resfriadores de OL de máquinas auxiliares.

10.7-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, dos resfriadores de OL de máquinas auxiliares.
10.8-Executar  procedimentos  para  o  resfriamento  de

máquinas principais e auxiliares.
10.9-Operar tanques aquecedores desarejadores (TAD).

10.10-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, de TAD.

11-Operação de 

turbinas a vapor

11.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

turbinas a vapor.
11.2-Distinguir tipos de turbinas a vapor.

11.3-Operar turbinas a vapor principais e auxiliares.

11.4-Balancear as turbinas principais.

11.5-Monitorar  o  funcionamento  das  turbinas  a  vapor,  por

meio  de  indicadores  de  pressão  de  vapor,  pressão  e

temperatura do OL.
11.6-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, nas turbinas principais e auxiliares.
11.7-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, nos reguladores de velocidade de turbinas auxiliares.
12.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação do

sistema de propulsão a vapor.
12.2-Distinguir redes de vapor principal e auxiliar.

12.3-Operar  as  válvulas  das  redes  dos  sistemas  principal  e

auxiliar.
12.4-Cumprir os procedimentos de aquecimento do sistema de

propulsão a vapor.
12.5-Operar  o  sistema  de  propulsão  a  vapor,  por  meio  de

monitoramento dos indicadores do quadro de manobras.
12.6-Executar  as  manobras  de  separação  e  interligação  de

 

 OSTENSIVO - 2-186 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

12-Operação do sistema

 de propulsão

a vapor

plantas.
12.7-Identificar  as  avarias  operacionais  em  um  sistema  de

propulsão a vapor.
12.8-Executar  os  procedimentos  prescritos  para  corrigir  as

avarias operacionais.
12.9-Verificar  sinais  de  óleo  no  tanque  de  observação  de

drenagens para o porão.
12.10-Executar manutenção corretiva na ocorrência de sinais

de óleo no tanque de drenagem.
12.11-Executar os procedimentos de secagem do sistema de

propulsão a vapor.

13-Operação de máquinas

auxiliares

13.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação de

máquinas auxiliares.
13.2-Partir e parar as máquinas auxiliares.
13.3-Monitorar máquinas auxiliares, por meio de indicadores

de pressão e temperatura de OL.
13.4-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em máquinas auxiliares.

14-Operação do sistema de

óleo lubrificante (OL)

14.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  do

sistema de OL.
14.2-Descrever princípios e funções da lubrificação.
14.3-Distinguir tipos de lubrificantes utilizados nas máquinas

principais e auxiliares.
14.4-Identificar redes e válvulas do sistema de OL.
14.5-Distinguir  tanques de armazenamento de OL,  quanto a

função e capacidade.
14.6-Operar bombas do sistema de OL.

14.7-Executar manobras com tanques de OL.
14.8-Manter  a  lubrificação  das  máquinas  principais  e

auxiliares.
14.9-Controlar a qualidade do OL.
14.10-Controlar consumo de OL.
14.11-Controlar quantidade de OL.
14.12-Registrar dados de qualidade, consumo e quantidade de

OL.
14.13-Cumprir  procedimentos  previstos  na  legislação  sobre
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prevenção, contenção e controle da poluição.

15-Operação de

purificadores de óleo

15.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  dos

purificadores de óleo.
15.2-Operar purificadores de óleo, segundo as instruções do

fabricante e do cartão de condução.
15.3-Efetuar limpeza da cuba, discos e filtros, após a operação

de purificação de óleo.
15.4-Executar operações de selagem, nos casos de purificação.

15.5-Operar  purificadores  de óleo  como equipamentos  para

clarificação do óleo.
15.6-Executar  manutenção  corretiva  e  preventiva,  de  1°

escalão,  dos  purificadores  de  óleo,  de  acordo  com  as

instruções do fabricante ou do cartão de manutenção.

16-Operação do sistema 

de água de alimentação

16.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  do

sistema de água de alimentação.
16.2-Distinguir  redes  e  válvulas  do  sistema  de  água  de

alimentação.
16.3-Distinguir  tanques  de  armazenamento  de  água  de

alimentação quanto ao emprego e capacidade.
16.4-Operar bombas do sistema de água de alimentação.

16.5-Executar manobras com tanques de água de alimentação.

16.6-Executar análises químicas da água de alimentação.

16.7-Operar salinômetros.

16.8-Controlar consumo, quantidade e qualidade de água de

alimentação.
16.9-Registrar dados de qualidade, consumo e quantidade de

água de alimentação.

17.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação das

UTAS.
17.2-Cumprir os procedimentos  previstos  na  legislação sobre
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17-Operação de unidades de

tratamento de águas

servidas (UTAS)

prevenção, contenção e controle da poluição.
17.3-Descrever o processo de tratamento de águas servidas.

17.4-Operar UTAS.

17.5-Executar manobras de transferência para os tanques de

detritos, após o tratamento de águas servidas.

18-Operação de 

separadores de água e óleo

(SAO)

18.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação dos

SAO.
18.2-Cumprir os procedimentos previstos na legislação sobre

prevenção, contenção e controle da poluição.
18.3-Operar os equipamentos separadores de água e óleo.

18.4-Executar rotinas preconizadas no processo de separação

da água no óleo.
18.5-Drenar tanques de óleo, após processo de decantação.

18.6-Armazenar  resíduos  provenientes  da  operação  do  SAO

em tanques específicos.

19-Operação de

 bombas

19.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação de

bombas.
19.2-Descrever  os  princípios  de funcionamento dos  diversos

tipos de bombas.
19.3-Operar bombas.

19.4-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em bombas.
20.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança na  operação do

sistema de aguada.

20.2-Distinguir redes e válvulas do sistema de aguada.

20.3-Distinguir tanques de armazenamento de aguada quanto

ao emprego e capacidade.

20.4-Operar bombas do sistema de aguada.

20.5-Executar manobras com tanques de aguada.

20.6-Executar análises químicas da aguada.
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20-Operação do sistema 

de aguada

20.7-Controlar consumo, quantidade e qualidade da aguada.

20.8-Registrar dados de qualidade, consumo e quantidade da

aguada.

20.9-Executar manobras para recebimento de aguada.

20.10-Executar manobras para transferência de aguada.

21-Operação de grupo

destilatório (GD) e de

equipamento de produção

de aguada por osmose

reversa

21.1-Cumprir procedimentos de segurança na operação de GD.

21.2-Operar GD de baixa e alta pressão.

21.3-Executar  operação  quebra-sal  em  situações  de  baixo

rendimento de produção de água de reserva no GD.
21.4-Executar  limpeza mecânica e química em GD de alta  e

baixa pressão.
21.5-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, no GD.
21.6-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

equipamento de produção de aguada por osmose reversa.
21.7-Operar  o  equipamento  de  produção  de  aguada  por

osmose reversa.
21.8-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, no equipamento de produção de aguada por osmose

reversa.

22-Operação do sistema

 de água salgada

22.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação do

sistema de água salgada.
22.2-Distinguir  redes  e  válvulas  do sistema de água salgada

(incêndio,  resfriamento,  lastro,  borrifo,  circulação,  esgoto  e

sanitário).
22.3-Operar sistema de água salgada.

22.4-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em redes, válvulas e acessórios do sistema.
22.5-Cumprir  procedimentos  previstos,  na  legislação  sobre

prevenção, contenção e controle da poluição, por ocasião do
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esgoto das praças de máquinas.

23-Procedimentos de

combate a incêndio (CBINC)

23.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  no  combate  a

incêndio.
23.2-Descrever os elementos da combustão.

23.3-Descrever a dinâmica do incêndio.

23.4-Descrever as principais causas de incêndio.

23.5-Descrever os métodos de extinção de incêndio.

23.6-Classificar os incêndios.

23.7-Descrever as medidas preventivas contra incêndio.

23.8-Distinguir os agentes extintores.

23.9-Distinguir extintores portáteis.

23.10-Operar extintores portáteis.

23.11-Operar  equipamentos  que utilizam água como agente

extintor.
23.12-Operar  equipamentos  que  utilizam  espuma  como

agente extintor.
23.13-Discriminar sistemas de detecção e alarme.

23.14-Discriminar sistemas fixos de combate.
23.15-Operar os sistemas fixos de combate.
23.16-Utilizar  equipamentos  e  acessórios  de  proteção  e

segurança.
23.17-Empregar  os  métodos  de  extinção  de  incêndio  em

praças de máquinas.
23.18-Empregar  os  procedimentos  de  CBINC  em  navios  de

guerra.
23.19-Identificar os procedimentos de CBINC em plataformas

de pouso e decolagem.
23.20-Descrever  a  finalidade  e  as  atribuições  da  equipe  de

crache.
23.21-Executar os métodos de extinção de incêndio em navios

mercantes.
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23.22-Descrever a finalidade e as atribuições do grupo de CAV

fixo. 
23.23-Executar os procedimentos e as técnicas de CBINC em

instalações de terra.

24-Emprego das 

técnicas de controle de

avarias(CAV)

24.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  do  CAV,

considerando os riscos implícitos para a segurança do pessoal

e do material.
24.2-Identificar  todos  os  recursos  de  CAV  disponíveis  na

estrutura de navio e OM de terra.
24.3-Descrever a organização do CAV.
24.4-Descrever  constituição,  finalidades  e  atribuições  da

estação central e dos grupos de reparo.
24.5-Descrever a organização da ação conjunta dos grupos de

reparo.
24.6-Registrar a plotagem de avarias empregando simbologia

padrão.
24.7-Interpretar  o  registro  da  simbologia  padrão,  para

acompanhar a evolução de avaria.
24.8-Descrever  a  importância  da  operação  dos  meios  de

comunicações interiores nas fainas de CAV.
24.9-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  do  CAV

considerando os riscos implícitos para a segurança do pessoal

e do material.
24.10-Operar equipamentos fixos e móveis de CAV.

24.11-Descrever os princípios de estabilidade e flutuabilidade.

24.12-Descrever  a  influência  da  transferência  de  pesos  na

estabilidade transversal ou longitudinal.
24.13-Descrever os efeitos de superfície livre e água aberta na

estabilidade e flutuabilidade do navio.
24.14-Descrever procedimentos para manter a estabilidade do

navio.
24.15-Executar fainas de esgotamento.
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24.16-Operar recursos de CAV disponíveis  para as praças de

máquinas.
24.17-Estabelecer as condições de fechamento do material.

24.18-Efetuar  manobras  de  líquidos  para  manter  o  navio

compassado, trimado e aprumado.
24.19-Executar  manutenção  dos  acessórios  que  garantem  a

estanqueidade.
24.20-Executar testes de estanqueidade em compartimentos.

24.21-Empregar  as  técnicas  do  CAV  na  contenção  de

alagamentos.
24.22-Executar fainas de escoramento.

24.23-Executar os procedimentos de CAV no CBINC.

24.24-Efetuar manobras com a rede de incêndio.

24.25-Coordenar equipes de CAV.

24.26-Executar adestramento de CAV.

24.27-Manter  as  estações  de  espuma,  os  sistemas  fixos  de

CO2, os dutos e  flaps  de ventilação em condições de pronto

uso.
24.28-Manter material e equipamentos de CAV em condições

de pronto uso.
24.29-Cumprir  os  procedimentos  de  primeiros  socorros  em

combate.
24.30-Correlacionar  todos  os  recursos  de  CAV  disponíveis  a

situações de emprego.
24.31-Descrever  a  finalidade  e  as  atribuições  do  Grupo  de

Socorro Externo (GSE).
25.1-Empregar as informações contidas nos diversos tipos de

documentos técnico-administrativos de máquinas.
25.2-Registrar testes, rotinas e informações de máquinas em

documentos de controle técnico-administrativo.
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Registros 

técnicos

25.3-Manter  atualizadas  as  informações  contidas  em

documentos técnico-administrativos de máquinas.
25.4-Registrar os procedimentos de emergência utilizados na

operação de máquinas.
25.5-Subsidiar  o  supervisor  na  elaboração  de  relatórios  de

avarias.
25.6-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros.

25.7-Manter organizado arquivo de trabalho.

26-Utilização de listagem ou

catálogo de sobressalentes

26.1-Obter informações no Plano de Apoio Logístico Integrado

(PALI) e/ou catálogos de sobressalentes.
26.2-Utilizar  as  informações  do  PALI  e/ou  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos.
26.3-Comparar especificações obtidas de sobressalentes com

os itens a serem substituídos.

27-Preenchimento

 de pedidos de

 serviços (PS)

27.1-Descrever a estrutura documental do PS.

27.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas.
27.3-Efetuar o controle de PS e ordens de serviço.

27.4-Acompanhar  o  andamento  do  reparo  junto  às

Organizações Militares Prestadoras de Serviço (OMPS) e OM

de apoio.
28-Preenchimento

 de pedidos de material

28.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas  empregados  pela  MB,  com  base  nos  manuais

técnicos, planos ou listas de dotação de sobressalentes.
28.2-Elaborar pedidos de aquisição de material,  seguindo as

normas em vigor na MB e ordens internas.
28.3-Controlar  o  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados.
29.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.

29.2-Identificar asnormas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar.
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29-Condicionamento e

Higidez Física

29.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.
29.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.
29.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.
29.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida.
29.7-Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na  norma

em vigor.

2.15. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE MC (ARTÍFICE DE MECÂNICA) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

MC.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.15.1. Perfil Profissional 

A Praça especializada em Artífice de Mecânica (MC) opera e mantém máquinas e

ferramentas  utilizadas  nas  oficinas  de  mecânica;  confecciona  peças  mecânicas  pelos

processos  de  usinagem e  fresagem;  interpreta  desenho  técnico  e  traça  esboço;  executa

manutenção, ajustagem, alinhamento e recuperação de máquinas, equipamentos, conjuntos

mecânicos, engrenagens, eixos e polias; aplica técnicas de medição. Além disso, coordena

atividades e lidera equipes de Controle de Avarias(CAV). 

Para o desenvolvimento dessas competências, o CB-MC é capacitado, no Curso de

Especialização de Artífice de Mecânica (C-Espc-MC), nas máquinas e equipamentos afetos a

sua  especialidade,  comuns  ou  de  largo  emprego  nos  navios  da  MB.  Estas  máquinas,

equipamentos  e  os  procedimentos  de  CAV  são  definidas  pelas  Organizações  Militares

Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-MC no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-MC
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será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e

toda  a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe   sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-MC

concludente  do  C-Espc-MC  receberá  diploma de  Técnico  de  Nível  Médio  em  Fabricação

Mecânica. 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-MC 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

 

 

 

1-Emprego de manuais,

planos e desenhos

técnicos 

1.1-Identificar a simbologia padrão de componentes mecânicos. 
1.2-Interpretar  os  projetos,  desenhos,  planos,  esquemas  e

diagramas específicos de mecânica. 
1.3-Empregar  as  informações contidas em projetos,  desenhos,

planos, esquemas e diagramas na confecção e reparo de peças

mecânicas. 
1.4-Aplicar  o sistema de manutenção referente às máquinas e

ferramentas utilizadas nas oficinas de mecânica, de acordo com

as instruções do manual técnico. 
1.5-Operar máquinas da oficina de mecânica, de acordo com os

procedimentos e dados contidos no manual técnico. 
1.6-Interpretar  informações  contidas  no  livro  de  controle  de

avarias nas fainas de CAV. 
1.7-Utilizar os diagramas de CAV contidos nos livro de controle

de avarias. 
 

2-Produção oral e escrita

em Inglês 

2.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente

no contexto do trabalho. 
2.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e  usuais,

escritas  em  textos,avisos,  painéis,  telas,quadros,cartazes  e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha. 

 

 OSTENSIVO - 2-196 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

2.3-Interpretar  as principais instruções contidas em manuais e

planos escritos em Inglês. 
2.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e  equipamentos,  de

manuais e planos em Inglês. 
2.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho. 
2.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos.
2.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho. 
 

 

 

 

3-Cumprimento de

normas de segurança 

3.1-Cumprir  os  avisos e as  normas de segurança preconizadas

pelo fabricante do equipamento e pelas normas da MB.  
3.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação  etc.)  onde  há   uso  de  equipamentos

eletroeletrônicos  e  respectivos  quadros  elétricos  que  possam

oferecer risco à segurança do pessoal e do material. 
3.3-Manter afixados, em locais visíveis, avisos ou lembretes de

alerta  sempre  que  os  equipamentos  ou  disjuntores  devam

permanecer desalimentados. 
3.4-Usar equipamento de proteção individual compatível com a

tarefa  a  executar,  orientando  outros  militares  envolvidos  na

faina. 
3.5-Identificar  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência  de

choque elétrico. 
3.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros. 
3.7-Identificar  a  área  de  atuação  da  Comissão  Interna  de

Prevenção de Acidentes (CIPA). 
 4.1-Aplicar  os  procedimentos  normativos  do  SMP  para  os

equipamentos eletroeletrônicos. 
4.2-Diferenciar  escalões  de  manutenção,  de  acordo  com  as

instruções dos cartões do SMP. 
4.3-Identificar as Organizações Militares Prestadoras de Serviços
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4-Cumprimento do 

Sistema de 

Manutenção 

Planejada (SMP) 

(OMPS)  que  executam  os  escalões  de  manutenção  de

equipamentos e sistemas. 
4.4-Executar  as  rotinas  do  SMP,  nos  escalões  de  sua

competência, de acordo com o contido em cartão específico. 
4.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP em documento

apropriado. 
4.6-Comunicar necessidade de substituição de peças, unidades e

componentes  de  equipamentos,  após  esgotados  os  recursos

disponíveis. 
 

5-Utilização de

instrumentos de 

medidas 

5.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

instrumentos de medidas. 
5.2-Utilizar  escalas  graduadas,  paquímetros,  calibres,

micrômetros, graminho relógio e goniômetro para obtenção de

medidas. 
5.3-Interpretar os valores obtidos na utilização dos instrumentos

de medidas. 
5.4-Registrar  os valores obtidos na utilização dos instrumentos

de medidas. 
5.5-Aplicar  as regras básicas de conversão de valores entre os

sistemas de medidas. 
 

 

 

 

6-Utilização de

ferramentas de uso

comum 

6.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas e acessórios. 
6.2-Manter as ferramentas de trabalho em condição de pronto

uso. 
6.3-Utilizar brocas e rebaixadores. 
6.4-  Utilizar  martelos,  macetes,  alicates,  morsas,  grampos  e

punções. 
6.5-Utilizar máquinas de furar. 
6.6-Utilizar ferramentas de abrir rosca. 
6.7-Utilizar ferramentas de corte. 
6.8-Utilizar ferramentas de desbaste. 
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6.9-Utilizar ferramentas para trabalhos com tubos. 
6.10-Utilizar ferramentas especiais, observando os cuidados no

manuseio e no armazenamento. 
6.11-Comunicar necessidade de substituição ou aquisição

de ferramentas. 
6.12-Utilizar elementos de fixação. 
6.13-Controlar as ferramentas da incumbência. 

 

7-Identificação de 

circuitos e componentes

elétricos 

7.1-Identificar circuitos de corrente contínua. 
7.2-Identificar  componentes  elétricos  destinados  ao  uso  em

corrente contínua. 
7.3-Identificar circuitos de corrente alternada. 
7.4-Identificar  componentes  elétricos  destinados  ao  uso  em

corrente alternada. 
 

 

 

8-Operação de máquinas

da oficina de mecânica 

8.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança na  operação das

máquinas. 
8.2-Distinguir as caraterísticas das máquinas operadas pelo MC. 
8.3-Ajustar máquinas para condição de uso adequado. 
8.4- Operar torno mecânico. 
8.5-Operar torno limador ou plaina. 
8.6-Operar fresadora universal. 
8.7-Limpar máquinas, acessórios e ferramentas, após utilização. 
8.8-Lubrificar máquinas, acessórios e ferramentas, após 

utilização. 
8.9-Executar a manutenção preventiva e corretiva, de 1° escalão,

nas máquinas, conforme as instruções  do fabricante ou cartão

de manutenção. 

9-Cumprimento de 

 normas de gestão de

 oficinas 

9.1-Cumprir  normas  e  procedimentos  para  organização  e

funcionamento de oficina. 
9.2-Esboçar layout de oficina. 
9.3-Cumprir procedimentos de prevenção de acidentes
9.4-Descrever  normas  e  procedimentos  para  a  gestoria  de

material. 
9.5-Controlar material de consumo utilizado nos serviços. 
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9.6-Selecionar  a  matéria-prima  e  ferramentas  adequadas  à

execução do serviço. 
9.7-Preparar  as  máquinas,  de  acordo  com  o  serviço  a  ser

executado. 
9.8-Promover aproveitamento de material. 
9.9-Cumprir a legislação vigente sobre prevenção, contenção e

controle da poluição. 

 

 

 

 

 

 

  

 

10-Confecção de peças

 por processos 

de conformação mecânica 

10.1-Cumprir os procedimentos de segurança na execução dos

serviços. 
10.2-Identificar as propriedades dos metais. 
10.3-Distinguir  o  emprego  de  engrenagens,  cremalheiras  e

parafusos sem fim pelo sistema “módulo” (métrico). 
10.4-Distinguir características das roscas. 
10.5-Executar etapas  de delineamento na  fabricação de  peças

mecânicas.
10.6-Selecionar fluido de corte a ser empregado no processo de

refrigeração. 
10.7-Confeccionar ferramentas de corte. 
10.8-Afiar ferramentas de corte. 
10.9-Facear peças. 
10.10-Confeccionar  peças  utilizando  torneamento  interno,

externo e cônico. 
10.11-Furar peças. 
10.12-Centrar  peças  irregulares  em  placas  de  castanhas

independentes ou  lisas. 
10.13-Centrar peças regulares em placas de castanhas universais

ou  concêntricas. 
10.14-Confeccionar peças utilizando placa de arrasto. 
10.15-Confeccionar roscas simples internas e externas. 
10.16-Confeccionar roscas múltiplas. 
10.17-Confeccionar peças de superfícies planas e cônicas, perfis,

canais  e blocos retangulares e em “V”. 
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10.18-Confeccionar estrias simples ou cruzadas. 
10.19-Confeccionar polígonos. 
10.20-Aplainar superfícies. 
10.21-Confeccionar rasgos, rebaixos e perfis. 
10.22-Confeccionar ranhuras internas em discos de engrenagens

e eixos. 
10.23-Executar  corte  em espiral,  corte  de  ranhuras  em “T”  e

rabo de andorinha. 
10.24-Confeccionar  engrenagens  cilíndricas  de  dentes  retos  e

cremalheiras,  cilíndricas  helicoidais  e  cônicas  de  dentes  retos,

pelo sistema “módulo”. 
10.25-Confeccionar  parafusos  sem  fim  e  coroas  côncavas

helicoidais pelo sistema “módulo”. 
10.26-Centrar peças regulares e irregulares na fresadora. 

10.27-Desmontar e montar máquinas, equipamentos, conjuntos

mecânicos, engrenagens, eixos-mancais de rolamentos e polias-

correias. 
10.28-Ajustar peças em conjuntos mecânicos. 

10.29-Alinhar máquinas, equipamentos e conjuntos mecânicos. 

10.30-Recuperar peças mecânicas. 

 

  

11-Descrição de Ensaios

Não  Destrutivos (END) em

juntas soldadas 

11.1-Descrever os procedimentos de segurança na execução de

END. 
11.2-Descrever os princípios básicos de END. 

11.3-Distinguir os tipos de líquidos penetrantes. 

11.4-Descrever os procedimentos de execução do ensaio visual. 

11.5-Descrever  os  procedimentos  de  execução  do  ensaio  por

líquido penetrante. 
11.6-Descrever  os  procedimentos  de  execução  do  ensaio  por

partículas magnéticas. 
11.7-Descrever os tipos de descontinuidades em juntas soldadas
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e suas causas. 
 

 

 

 

12-Descrição dos

processos de soldagem 

12.1-Descrever os procedimentos de segurança na execução dos

processos de soldagem. 
12.2-Identificar  os  equipamentos,  acessórios  e  consumíveis

utilizados no processo de soldagem a gás. 
12.3-Descrever o processo de soldagem a gás. 
12.4-Identificar  os  equipamentos,  acessórios  e  consumíveis

utilizados no processo de soldagem por eletrodo revestido. 
12.5-Descrever o processo de soldagem por eletrodo revestido. 
12.6-Identificar  os  equipamentos,  acessórios  e  consumíveis

utilizados no processo de soldagem MIG/MAG/TIG. 
12.7-Descrever o processo de soldagem MIG/MAG/TIG. 

 

 

13-Emprego do 

Sistema de Desenho

Assistido por 

Computador(CAD) 

13.1-Cumprir as normas para a realização do desenho técnico na

projeção de peças. 
13.2-Operar o software CAD para execução de projetos. 
13.3-Identificar  a  estrutura  de  funcionamento  de  máquinas  a

Comando  Numérico  Computadorizado  (CNC)  na  produção  de

peças. 
13.4-Identificar o emprego do software de Manufatura Assistida

por Computador (CAM) na produção de peças. 
13.5-Identificar a operação de transferência de arquivos gerados

em software de CAD para CAM. 

 14-Procedimentos de

combate a incêndio 

(CBINC) 

14.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  no  combate  a

incêndio. 
14.2-Descrever os elementos da combustão. 
14.3-Descrever a dinâmica do incêndio. 
14.4-Descrever as principais causas de incêndio. 
14.5-Descrever os métodos de extinção de incêndio. 
14.6-Classificar os incêndios. 
14.7-Descrever as medidas preventivas contra incêndio. 
14.8-Distinguir os agentes extintores. 
14.9-Distinguir extintores portáteis. 
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14.10-Operar extintores portáteis. 
14.11-Operar  equipamentos  que  utilizam  água  como  agente

extintor. 
14.12-Operar equipamentos que utilizam espuma como agente

extintor. 
14.13-Discriminar sistemas de detecção e alarme. 
14.14-Discriminar sistemas fixos de combate. 
14.15-Operar os sistemas fixos de combate. 
14.16-Empregar  equipamentos  e  acessórios  de  proteção  e

segurança. 
14.17-Empregar as técnicas de CBINC. 
14.18-Empregar os métodos de extinção de incêndio em praças

de máquinas. 
14.19-Empregar  os  procedimentos  de  CBINC  em  navios  de

guerra. 
14.20-Identificar os procedimentos de CBINC em plataformas de

pouso e decolagem. 
14.21-Descrever  a  finalidade  e  as  atribuições  da  equipe  de

crache. 
14.22-Executar os métodos de extinção de incêndio em navios

mercantes. 
14.23-Descrever a finalidade e as atribuições do grupo de CAV

fixo. 
14.24-Executar  procedimentos  e  as  técnicas  de  CBINC  em

instalações de terra. 

 

 15-Emprego das técnicas

de CAV 

15.1-Identificar  todos  os  recursos  de  CAV  disponíveis  na

estrutura de navio e OM de terra. 
15.2-Descrever a organização do CAV. 
15.3-Descrever constituição, finalidades e atribuições da estação

central e dos grupos de reparo. 
15.4-Descrever a  organização da ação conjunta dos grupos de

reparo. 
15.5-Registrar  a  plotagem  de  avarias  empregando  simbologia
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padrão. 
15.6-Interpretar  o  registro  da  simbologia  padrão,  para

acompanhar a evolução de avaria. 
15.7-Descrever  a  importância  da  operação  dos  meios  de

comunicações interiores nas fainas de CAV. 
15.8-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  do  CAV

considerando os riscos implícitos para a segurança do pessoal e

do material. 
15.9-Operar equipamentos fixos e móveis de CAV. 
15.10-Descrever os princípios de estabilidade e flutuabilidade. 
15.11-Descrever  a  influência  da  transferência  de  pesos  na

estabilidade transversal ou longitudinal. 
15.12-Descrever os efeitos de superfície livre e água aberta na

estabilidade e flutuabilidade do navio. 
15.13-Descrever procedimentos para manter a  estabilidade do

navio. 
15.14-Executar fainas de esgotamento. 

15.15-Estabelecer as condições de fechamento do material. 

15.16-Executar manutenção dos  acessórios  que   garantem  a

estanqueidade. 
15.17-Executar testes de estanqueidade em compartimentos. 

15.18-Empregar  as  técnicas  do  CAV  na  contenção  de

alagamentos. 
15.19-Executar fainas de escoramento. 

15.20-Executar os procedimentos de CAV no CBINC. 

15.21-Efetuar manobras com a rede de incêndio. 
15.22-Coordenar equipes de CAV. 

15.23-Executar adestramento de CAV. 

15.24-Manter as estações de espuma, os sistemas fixos de CO2,
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os dutos e flaps de ventilação em condições de pronto uso. 
15.25-Manter material e equipamentos de CAV em condições de

pronto uso. 
15.26-Cumprir  os  procedimentos  de  primeiros  socorros  em

combate. 
15.27-Correlacionar  todos  os  recursos  de  CAV  disponíveis  a

situações de emprego. 
15.28-Descrever  a  finalidade  e  as  atribuições  do  Grupo  de

Socorro Externo (GSE). 
 

16-Execução de

procedimentos de 

CAV em Guerra 

Química 

16.1-Cumprir procedimentos de segurança nas fainas de CAV em

ambiente de guerra química. 
16.2-Descrever os agentes empregados e seus efeitos na guerra 

química. 
16.3-Operar  equipamentos  de  detecção,  proteção  e

descontaminação na guerra química. 
16.4-Executar medidas de defesa na guerra química. 

17-Execução de

procedimentos de 

CAV em Guerra Nuclear 

17.1-Cumprir procedimentos de segurança nas fainas de CAV em 

ambiente de guerra nuclear. 
17.2-Descrever os efeitos sobre o material e pessoal da guerra

nuclear. 
17.3-Operar  equipamentos  de  detecção,  segurança,

monitoramento e descontaminação na guerra nuclear. 

17.4-Executar medidas de defesa na guerra nuclear. 
 

 

 

18-Registros técnicos 

18.1-Empregar  as  informações  contidas  nos  diversos  tipos  de

documentos técnico-administrativos de máquinas. 
18.2-Registrar  testes,  rotinas  e  informações  de  máquinas  em

documentos de controle técnico-administrativo. 
18.3-Manter  atualizadas  as  informações  contidas  em

documentos técnico administrativos de máquinas. 
18.4-Registrar  os  procedimentos  de  emergência  utilizados  na

operação de máquinas. 
18.5-Subsidiar  o  supervisor  na  elaboração  de  relatórios  de
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avarias. 
18.6-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros. 
18.7-Manter o arquivo de trabalho organizado. 

 

 

19-Utilização de listagem

ou catálogo de

sobressalentes 

19.1-Obter informações no Plano de Apoio Logístico Integrado

(PALI) e/ou catálogos de sobressalentes. 
19.2-Utilizar  as  informações  do  PALI  e/ou  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos. 
19.3-Comparar especificações obtidas de sobressalentes com os 

itens a serem substituídos. 
19.4-Utilizar  as  ferramentas  do  sistema  de  abastecimento

(SINGRA) para consultas de sobressalentes. 

20-Preenchimento de

pedidos de serviços 

(PS) 

20.1-Descrever a estrutura documental do PS. 
20.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 
20.3-Efetuar o controle de PS e ordens de serviço. 
20.4-Acompanhar  o  andamento  do  reparo  junto  às

Organizações  Militares  Prestadoras  de  Serviço  Organizações

Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) e OM de apoio. 
 

 

21-Preenchimento de

 pedidos de material 

21.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas empregados pela MB, com base nos manuais técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes. 
21.2-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,  seguindo  as

normas em vigor na MB e ordens internas. 
21.3-Controlar  o  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados. 
 

 

22-Condicionamento e

Higidez Física 

22.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 

22.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
22.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 
22.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de
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flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor. 
22.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. . 
22.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 
22.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma em

vigor. 
 

 2.16. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE MG (MERGULHO) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

MG. As competências estão divididas em técnicas e comportamentais. 

2.16.1. Perfil Profissional 

A  Praça  especializada  em  Mergulho  (MG)  executa  técnicas  de  mergulho;  planeja

operações  de  mergulho,  conduzindo-as  de  acordo  com  a  legislação  específica  para  a

atividade  de  mergulho  na  MB;  executa  a  manutenção  de  1º escalão  em  sistemas  e

equipamentos  de  mergulho.  Realiza  natação  de  resgate  no  mar,  levantamento  de  praia,

buscas subaquáticas; utiliza equipamentos de corte e solda submarina; opera equipamento

de fotografia e filmagem submarina, opera os sistemas de complexo hiperbárico; repara e

inspeciona obras vivas de navios. Além disso, participa de equipes de socorro e salvamento,

reflutuação de embarcações, docagem e desdocagem de navios. 

Para o desenvolvimento dessas competências, o CB-MG é capacitado, no Curso de

Especialização  de  Mergulho  (C-Espc-MG),  nos   sistemas  e  equipamentos  de  mergulho

comuns  ou de largo emprego na MB. Estes sistemas e equipamentos são definidos pelas

Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de CB-MG no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-MG

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e

toda  a carreira do militar.
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De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-MG

concludente do C-Espc-MG receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Mergulho. 

 COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-MG 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

 

 

 

 

 

1-Emprego de manuais 

técnicos 

1.1-Interpretar  instruções  e  dados  de  manuais

técnicos, esquemas e diagramas, de acordo com as

normas técnicas estabelecidas. 
1.2-Empregar as informações contidas em manuais

técnicos e diagramas esquemáticos na operação e

manutenção de equipamentos. 
1.3-Realizar  levantamento  de  dados  técnicos

fornecidos pelo  fabricante  do  equipamento,

registrando-os numa planilha. 
1.4-Aplicar  sistema  de  manutenção  referente  ao

equipamento,  de  acordo  com  instruções  do

manual  técnico,  comparando  com  os  dados

obtidos em  manutenção anterior. 
1.5-Verificar  a  condição  de  operação  dos

equipamentos,  por  meio  dos  procedimentos

contidos  nas  instruções  do  manual  técnico,

registrando as informações operacionais. 

2-Interpretação de objetos

 submersos 

 

2.1-Dimensionar objetos submersos, considerando

graus de tolerância na sua interpretação. 
2.2-Aplicar princípios de perspectiva isométrica na

determinação da posição de objetos submersos. 
2.3-Interpretar  desenhos  técnicos  de
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posicionamento de objetos submersos. 

 

3-Produção oral e escrita 

em Inglês 

3.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de

uso corrente no contexto do trabalho. 
3.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases

simples  e  usuais,  escritas  em  textos,  avisos,

painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e  folhetos

empregados no contexto técnico em que trabalha. 
3.3-Interpretar  as  principais  instruções  contidas

em manuais e planos escritos em inglês. 
3.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos, de manuais e planos em inglês. 
3.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases

simples para descrição de situações do ambiente

de trabalho. 
3.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos

sistemas e equipamentos. 
3.7-Escrever expressões e frases curtas e simples

sobre atividades do trabalho. 
 

4-Identificação da estrutura

organizacional das operações 

de mergulho 

4.1-Descrever  a  estrutura  organizacional  das

operações de mergulho na MB. 
4.2-Interpretar  as  legislações  que  condicionam a

prática profissional nas operações de mergulho. 
4.3-Identificar  as  responsabilidades  da  MB como

órgão fiscalizador de organizações civis operadoras

de mergulho. 
  

 

5-Cumprimento de normas 

de segurança 

5.1-Cumprir  os avisos e as  normas de segurança

preconizadas  pelo  fabricante  do  equipamento  e

pelas normas da MB. 
5.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho

(limpeza,  umidade,  iluminação  etc.)  e  espaços

adjacentes  contribuindo  para  a  segurança  do
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pessoal. 
5.3-Manter afixados, em locais visíveis,  avisos ou

lembretes de alerta sempre que os equipamentos

ou  disjuntores  devam  permanecer

desalimentados. 
5.4-Usar  equipamento  de  proteção  individual

compatível  com  a  tarefa  a  executar,  orientando

outros militares envolvidos no trabalho. 
5.5-Identificar  ações  preventivas  para  evitar

ocorrência de choque elétrico. 
 

6-Cumprimento do Sistema de 

Manutenção Planejada (SMP) 

6.1-Aplicar os procedimentos normativos do SMP

para  os  equipamentos  de  mergulho  e  apoio  ao

mergulho. 
6.2-Diferenciar  escalões  de  manutenção,  de

acordo com as instruções dos cartões do SMP. 
6.3-Executar  as  rotinas  do SMP,  nos  escalões  de

sua competência,  de  acordo  com  o  contido  em

cartão específico. 
6.4-Registrar  o cumprimento das rotinas do SMP

em documento apropriado. 
6.5-Comunicar  necessidade  de  substituição  de

peças, unidades e componentes de equipamentos,

depois de esgotados os recursos disponíveis. 
 

 

 

 7-Utilização de ferramentas em

ambientes subaquáticos 

7.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na

utilização de ferramentas. 
7.2-Utilizar  ferramentas  de  uso  comum

empregadas  na  manutenção  preventiva  de

meios:arco  de  serra,  jogo  de  chaves  de  fenda,

boca,  boca  ajustável,  grampos  para

tamponamento tipo “T”,”J”,  marreta de borracha

 

 OSTENSIVO - 2-210 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

etc. 
7.3-Utilizar  ferramentas  especiais  hidráulicas

empregadas na manutenção preventiva de meios:

parafusadeira,  lixadeira,  furadeira,  arco  de  serra

tubular regulável etc. 
7.4-Utilizar  ferramentas  especiais  pneumáticas

empregadas na manutenção preventiva de meios:

parafusadeira,  lixadeira,  furadeira,  pistola  de

cravejar etc. 
7.5-Utilizar  compressor  para  suspensão  a  ar  air

lift. 
7.6-Manter  em  condições  de  pronto  uso  as

ferramentas de trabalho. 
7.7-Comunicar  necessidade  de  substituição  ou

aquisição de ferramentas. 
 

 

 

 

 

8-Operação de equipamentos 

e sistemas de apoio ao mergulho 

8.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na

operação  de  equipamentos  e  sistemas  de

mergulho. 
8.2-Operar motores de popa. 
8.3-Realizar SMP em motores de popa. 
8.4-Operar lift bags. 
8.5-Diferenciar os tipos de embarcações de apoio

ao mergulho. 
8.6-Manobrar com embarcações pneumáticas. 
8.7-Realizar SMP em embarcações pneumáticas. 
8.8-Operar bombas de esgoto. 
8.9-Realizar SMP em bombas de esgoto. 
8.10-Operar compressores de alta pressão. 
8.11-Realizar  SMP  em  compressores  de  alta

pressão. 
8.12-Operar câmaras hiperbáricas. 

 9.1-Empregar precauções de segurança, antes de
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9-Utilização de medidores 

digitais e analógicos

efetuar as medições analógicas e/ou digitais. 
9.2-Verificar  se  os  equipamentos  de  teste  estão

calibrados e dentro do prazo de validade. 
9.3-Confirmar,  por  meio  de  medição,  o

funcionamento  dos  equipamentos  de  teste  a

partir de valores conhecidos de componentes. 
9.4-Efetuar  medições  analógicas  e  digitais,

observando  as  escalas  de  medidas  a  serem

utilizadas. 
9.5-Utilizar  medidores  de  pressão  digitais  e/ou

analógicos. 
9.6-Aplicar regras básicas de conversão de valores

entre os sistemas de medidas. 
  

10-Análise de gases 

10.1-Operar analisadores utilizados na MB. 
10.2-Distinguir  os  equipamentos  de  análise  de

gases, de acordo com o gás a ser analisado. 
10.3-Identificar  os  limites  de  contaminantes

aceitáveis para os gases utilizados em mergulho. 
10.4-Analisar gases utilizados em mergulho. 

 

 

 

 

 11-Execução de rotinas de 

SMP em periféricos de câmaras

hiperbáricas 

 

11.1-Inspecionar sistema de fonia. 
11.2-Inspecionar sistema de iluminação. 
11.3-Inspecionar sistema de vedação. 
11.4-Inspecionar sistema de respiração. 
11.5-Executar técnicas de combate a corrosão em

estruturas metálicas da câmara hiperbárica. 
11.6-Limpar válvulas reguladoras. 
11.7-Lubrificar válvulas reguladoras. 
11.8-Analisar gases. 
11.9-Pressurizar redes. 
11.10-Pressurizar câmaras hiperbáricas. 
11.11-Inspecionar válvulas de segurança. 
11.12-Verificar aferição dos manômetros. 
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 12-Natação de 

resgate 

12.1-Cumprir procedimentos de segurança em 

fainas de resgate. 
12.2-Saltar de conveses dos navios, observando o

limite máximo de altura preconizado. 
12.3-Saltar  de  aeronaves,  observando  o  limite

máximo de altura preconizado. 
12.4-Executar técnicas de nado de aproximação. 
12.5-Executar técnicas  de abordagem de vítimas

de afogamento. 
12.6- Executar técnicas de defesa pessoal na água.
12.7-Executar técnicas de nado de reboque. 
12.8-Operar sling. 
12.9-Operar gaiola. 
12.10-Caracterizar  aeronaves  da  MB quanto  aos

equipamentos  de  sobrevivência  e  saídas  de

emergência. 
12.11-Executar resgate de pilotos e tripulação de

aeronaves da  MB  por  meio  de  recolhimento,

enquanto estiverem na superfície. 
12.12-Executar  técnicas  de  liberação  de

equipamentos  da  tripulação  aerotransportada  e

balsas salva-vidas. 
12.13-Executar  procedimentos  para  desenrasque

do próprio nadador. 
12.14-Executar  entrada  e  saída  de  arrebentação

em praia. 
14.15-Distinguir afogamentos por graus. 
12.16-Executar  técnica  de  resgate  de  vítima  de

afogamento em praia. 
12.17-Realizar  primeiros  socorros  em vítimas  de

afogamento. 
 13.1-Cumprir  SMP  dos  seguintes  equipamentos:
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13-Manutenção de equipamentos

individuais de mergulho 

cilindros  de  ar  comprimido  sobre  alta  pressão;

válvulas  de  segundo  estágio  para  sistema  de

respiração  a  ar  comprimido  de  circuito  aberto

autônomo  e  dependente  sobre  alta  pressão;

sistema de respiração de emergência de coletes

flutuadores/equilibradores;  equipamentos  para

reflutuação  em fainas  de  salvamento  (lift bags );

válvulas reguladoras de alta pressão de oxigênio

para corte e solda; porta eletrodo; capacetes: de

mergulho  dependente  com  sistema  de

comunicação   à   distância   e   de   mergulho   de

saturação Periféricos  do  sistema SLS  (Secondary

Life Support) para mergulho de saturação. 
 

 

 

 

 

 

14-Aplicação de princípios de física e

fisiologia do mergulho 

14.1-Descrever  os  princípios  das  Leis  dos  Gases,

Boyle, Danton, Henry e Arquimedes. 
14.2-Verificar a proporcionalidade entre os gases

em um fluido sobre pressão. 
14.3-Calcular a flutuabilidade de um corpo imerso

em um fluido. 
14.4-Descrever o princípio do volume de um gás à

pressão atmosférica (VGPA). 
14.5-Verificar  a  autonomia  de  cilindro  de  ar

comprimido sobre alta pressão. 
14.6-Correlacionar  os  impactos  provocados  pela

pressão na fisiologia e anatomia do mergulhador. 
14.7-Identificar  doenças  descompressivas  e

barotraumas. 
14.8-Identificar causas de acidentes de mergulho. 
14.9-Aplicar  primeiros  socorros  para  casos  de

doenças descompressivas e barotraumas. 
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15-Execução de 

técnicas de 

mergulho 

15.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na

execução de técnica em mergulho. 
15.2-Utilizar equipamentos do mergulho livre. 
15.3-Executar mergulho livre. 
15.4-Utilizar  equipamentos  do  mergulho

autônomo. 
15.5-Executar mergulho autônomo. 
15.6-Utilizar  equipamentos  do  mergulho

dependente. 
15.7-Executar mergulho dependente. 
15.8-Diferenciar  equipamentos  de  mergulho

saturado. 
15.9-Descrever os  procedimentos  para mergulho

saturado. 
15.10-Estabelecer  os  parâmetros  determinantes

na  seleção  da  técnica  de  mergulho

correspondente  a  missão  a  ser  executada:

segurança,  apoio adequado,  qualificação mínima

exigida, limite de emprego, seleção e inspeção do

equipamento e considerações operacionais. 
 

 

 

 

16-Execução de fotografias e 

filmagens submarinas 

16.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  em

fainas de fotografia e filmagem submarina. 
16.2-Aplicar  princípios  básicos  de  fotometria  e

iluminação padrão. 
16.3-Operar câmeras fotográficas  submarinas  e

seus periféricos. 
16.4-Operar equipamentos de filmagem 

submarina e seus periféricos. 
16.5-Fotografar fainas marinheiras. 
16.6-Filmar fainas marinheiras. 
16.7-Cumprir  os  procedimentos  de  SMP  na

vedação das caixas estanques de equipamentos de
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foto-filmagem submarina. 
 

 

17-Corte e solda

 submarina 

17.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  em

fainas de corte e solda submarina. 
17.2-Diferenciar amperagens para o corte e solda

submarina. 
17.3-Diferenciar  polaridade  direta  e  inversa  em

ambiente aquático. 
17.4-Identificar tipos de eletrodos empregados em

corte e solda submarina. 
17.5-Executar  técnicas  de  abertura  de  arco  e

preparação para a solda. 
17.6-Operar  equipamentos  de  corte  e  solda

submarina:  manômetro  de  alta  pressão  para

regulagem de oxigênio,  ampolas  de alta pressão

para  oxigênio  e  acetileno,  porta  eletrodos  seus

respectivos eletrodos. 
17.7-Executar serviços de corte submarino. 

17.8-Executar serviços de soldas submarinas. 

 

 

 

18-Execução de procedimentos de

socorro e salvamento de 

meios navais 

18.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  em

fainas de socorro da tripulação e salvamento de

meio navais. 
18.2-Executar  técnicas  de  reflutuação  de

embarcações e materiais depositados no fundo do

mar. 
18.3-Executar  técnicas  de  tamponamento  e

bujonamento  no  costado  de  embarcações

avariadas  em  situações  diferenciadas  de

afundamento. 
18.4-Verificar o posicionamento do meio naval em
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fainas de docagem e desdocagem. 
18.5-Executar técnicas de desencalhe de 

embarcações. 
18.6-Identificar características do Sino de Resgate

Submarino (SRS) e seus periféricos. 
18.7-Operar o SRS, cumprindo procedimentos de

funcionamento, check list pré e pós mergulho. 
18.8-Executar  manobras  para  fornecimento  de

materiais para submarino em faina de resgate de

tripulação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-Planejamento de operações 

de mergulho 

19.1-Descrever  as  diretrizes  condicionantes  da

elaboração  do  planejamento  de  operações  de

mergulho. 
19.2-Planejar  operações  de  mergulho,  em

conjunto  com  o  pessoal  e  os  meios  direta  e

indiretamente envolvidos, em conformidade com

normas em vigor. 
19.3-Redigir o objetivo da operação. 
19.4-Distinguir as técnicas usadas para a coleta e 

análise de dados. 
19.5-Identificar  os  fatores  que  condicionamo

estabelecimento de tarefas operacionais. 
19.6-Selecionar a técnica de mergulho adequada à

operação. 
19.7-Selecionar os equipamentos e suprimentos 

adequados a operação. 
19.8-Compor a equipe de mergulho. 
19.9-Estabelecer os procedimentos e precauções

de segurança para o cumprimento da operação. 
19.10-Estabelecer  os  procedimentos  de

emergência adequados a operação. 
19.11-Estabelecer  os  procedimentos  adequados
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para a evacuação médica. 
19.12-Preparar  pessoal  e  material  para  o

mergulho. 
19.13-Realizar o mergulho planejado. 

 

 20-Execução de trabalhos

 submarinos 

20.1-Participar do debriefing da operação. 
20.2-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na

execução de trabalhos submarinos. 
20.3-Limpar  aspirações  em  navios  atracados  ou

fundeados. 
20.4-Inspecionar obras vivas em navios atracados

ou fundeados. 
20.5-Limpar  obras  vivas  em navios  atracados  ou

fundeados. 
20.6- Instalar e retirar haste de odômetros. 
20.7-Executar serviços de manutenção em redes

de aguada e cabos elétricos submarinos. 
20.8-Remover hélice de pequenas embarcações. 
20.9-Instalar wire-guard em submarinos. 
20.10-Executar  técnicas  de  buscas  de  objetos

depositados no fundo mar. 
20.11-Executar técnicas de procuras submarinas. 
20.12-Recolher objetos no fundo do mar. 
20.13-Desobstruir canais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na

execução de primeiros socorros. 
21.2-Identificar os princípios básicos de anatomia

e fisiologia do corpo humano. 
21.3-Caracterizar primeiros socorros. 
21.4-Verificar sinais vitais em acidentados. 
21.5-Aplicar técnicas de assepsia. 
21.6-Aplicar técnicas de curativos. 
21.7-Identificar  as  causas  de  patologias
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21-Execução de procedimentos

 de primeiros socorros 

em acidentes de mergulho 

relacionadas  à  atividade  de  mergulho:  doença

descompressiva,  hipotermia, hipertermia,

envenenamento,  barotrauma,  hiperdistensão

pulmonar e embolia traumática pelo ar. 
21.8-Diferenciar  os  sintomas  de  doença

descompressiva,  hipotermia,  hipertermia,

envenenamento,  barotrauma,  hiperdistensão

pulmonar e embolia traumática pelo ar. 
21.9-Descrever os tratamentos correspondentes a

cada tabela de tratamento hiperbárico. 
21.10-Operar  a  câmara  de  recompressão

hiberbárica para ajustar a profundidade e o tempo

de  tratamento  do  paciente,  determinado  pelo

médico hiperbárico. 
21.11-Aplicar  procedimentos  de  primeiros

socorros de imobilização. 

21.12-Aplicar  procedimentos  de  primeiros

socorros de hemostasia. 

21.13-Aplicar  técnicas  de  ressucitação

cardiorespiratória. 

 

 

 

 

22-Execução de tarefas básicas

 de auxilio a navegação 

22.1-Cumprir os procedimentos do RIPEAM. 
22.2-Identificar os sinais de auxílio à navegação. 
22.3-Traçar derrota. 
22.4-Verificar  as  características  dos  sinais  de

balizamento, informando ao superior discrepância

observada. 
22.5-Aplicar regras de governo de embarcação. 
22.6-Utilizar sistemas de balizamento “A” e “B”. 
22.7-Obter rumos e marcações a bordo. 
22.8-Interpretar  dados  fornecidos  pelas  agulhas

magnéticas e giroscópicas. 
22.9-Realizar navegação estimada. 
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23-Registros técnicos 

23.1-Empregar  as  informações  contidas  nos

diversos  tipos  de  documentos  técnico-

administrativos de equipamentos. 
23.2-Registrar  teste,  rotinas  e  informações  de

equipamentos  em  documentos  de  controle

técnico-administrativo. 
23.3-Manter  atualizadas  as  informações contidas

em  documentos  técnico-administrativos  de

equipamentos. 
23.4-Registrar  os  procedimentos  de  emergência

utilizados na operação de equipamentos. 
23.5-Subsidiar  o  supervisor  na  elaboração  de

relatórios de avarias. 
23.6-Utilizar  planilhas  eletrônicas  para  efetuar

registros de avarias. 
 

 

24-Utilização de listagem ou 

catálogo de sobressalentes 

24.1-Obter  as  informações  no  Plano  de  Apoio

Logístico  Integrado  (PALI)  e/ou  catálogos  de

sobressalentes. 
24.2-Utilizar  informações  do PALI  e/ou catálogos

de sobressalentes para efetuar reparos. 
24.3-Comparar  especificações  obtidas  sobre  os

sobressalentes com os itens a serem substituídos. 
 

 

25-Preenchimento de pedidos de

serviços (PS) 

25.1-Descrever estrutura documental do PS. 
25.2-Fornecer informações para elaboração de PS,

em conformidade com as normas internas. 
25.3-Efetuar controle de PS e ordens de serviço da

incumbência, por meio de planilhas. 
25.4-Acompanhar andamento do reparo junto às

OM de apoio, participando ao superior. 

26-Preenchimento de pedidos de 26.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,

 

 OSTENSIVO - 2-220 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

material nos diversos sistemas empregados pela MB, com

base nos  manuais  técnicos,  planos ou listas  de

dotação de sobressalentes. 

26.2-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,

seguindo  as  normas  em  vigor  na  MB  e  ordens

internas. 

 

 

 

27-Condicionamento e

 Higidez Física 

27.1-Identificar  o  valor  da  higidez  física  para  a

vida militar. 
27.2-Identificar  as  normas  condicionantes

referentes ao treinamento físico militar. 
27.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor. 
27.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de

auxílios de flutuação e propulsão, de acordo com

os parâmetros estabelecidos na norma em vigor.
27.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor. 
27.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de

resistência aeróbica e de flexibilidade, em prol da

qualidade de vida. 
27.7-Praticar as modalidades esportivas previstas

na norma em vigor. . 
 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-MG 

 COMPETÊNCIAS INDICADORES 
1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de modo

tomar as providências necessárias

para atingir os resultados

1.1-Ser capaz de admitir que desconhece alguma tarefa

ou informação que afete as tarefas. 
1.2-Cumprir  os  procedimentos  previstos,  informando  à

equipe as dificuldades encontradas. 
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previstos. 
2-Comunicação 

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas,

escritas ou  visuais 

de forma clara e objetiva, com

entendimento entre os envolvidos,

facilitando a divulgação e

compreensão das tarefas.  

 2.1-Estimular a comunicação entre os militares. 

 2.2-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou ordens. 

 3-Controle Emocional 

Capacidade de lidar com situações

que mobilizam afetos e/ou

emoções sem se deixar suplantar

por elas, mantendo uma postura

esperada, sem perder a

capacidade de raciocinar e agir de

forma lógica e coerente, segundo

os padrões esperados. 

3.1-Ter paciência em situações adversas e ou inopinadas. 

3.2-Permanecer  tranquilo  nas  situações  adversas,

quando sob pressão ou estresse intenso. 
3.3-Sempre buscar alternativas para que as tarefas sejam

cumpridas, nos momentos de dificuldade ou desafios. 

3.4-Esgotar as possibilidades de reparo antes de alienar o

equipamento sob sua atuação. 
3.5-Manter capacidade de análise e tomada de decisão

nas  situações  nas  situações  de  perigo  rotineiras  que

envolvem explosivos e armas. 

4-Criatividade 

Capacidade de encontrar novas

ideias, viáveis e adequadas para

solução de problemas, situações

inopinadas e impasses. 

4.1-Apresentar  alternativas  criativas  para  melhorar  os

processos de trabalho. 
4.2-Incentivar  a  equipe  na  busca  de  soluções  criativas

para problemas recorrentes. 
4.3-Improvisar quando necessário, mantendo-se alinhado

as normas e políticas de segurança. 
 5-Cultura de Qualidade 

 Capacidade de primar pela

qualidade, buscando contínuas

melhorias para aperfeiçoamento

dos  processos  de trabalho,

5.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais. 

5.2-Estimular  que  a  execução  dos  procedimentos  seja

feita por especialistas. 
5.3-Aplicar  os  conhecimentos  atualizados  na  execução

das tarefas. 
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otimizando os resultados. 5.4-Manter  a  concentração  na  realização  das  tarefas,

mesmo sob pressão ou estresse. 
5.5-Estimular o nivelamento de conhecimento da equipe.

6-Discrição 

Capacidade de ser comedido em

palavras e atitudes, mantendo

reserva sobre assuntos ou fatos

que não devam ser de

conhecimento público. 

6.1-Evitar comentários com pessoas estranhas a respeito

de suas atividades. 

7-Disponibilidade 

Capacidade de se manter acessível

aos militares pares e

subordinados, e/ou engajar-se em

tarefas sempre que necessário. 

7.1-Mostrar  disposição  para  ajudar,  nos  momentos  de

dificuldades, dúvidas ou falta de material. 

8-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e

 desinteressadamente com as

atividades de outrem, esforçando-

se em benefício de uma causa

comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e limitados a

sua função. 

8.1-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências

profissionais anteriores e conhecimentos influenciam no

desenvolvimento das tarefas. 
8.2-Trocar informações com a equipe antes do pronto ao

superior. 

8.3-Manter  a  equipe  informada  sobre  as  etapas  e/ou

alterações das tarefas. 

8.4-Estimular  o  espírito  de  coesão  e  camaradagem  na

equipe. 

8.5-Participar de todo processo de execução das tarefas,

evitando se apropriar das ideias criativas da equipe. 

8.6-Escutar  opinião  dos  militares  do  grupo  sobre  as

tarefas rotineiras.

9-Flexibilidade  

Capacidade de rever ou alterar

9.1-Aceitar  opiniões  e  sugestões  que  contribuam  para

melhora da execução das tarefas. 
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suas opiniões e conceitos em face

de novos dados, ideias ou pontos

de vista. 

9.2-Ser flexível para implantar mudanças necessárias ao

aprimoramento das tarefas. 

 

 

  

10-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais,  a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo um

clima de motivação e

desenvolvimento da equipe. 

10.1-Demonstrar  satisfação  profissional  execução  das

tarefas atinentes a especialidade. 

10.2-Dar um norte à equipe nos momentos de dispersão

ou desânimo. 

10.3-Refletir sobre as opiniões da equipe que divergem

da sua. 

10.4-Reconhecer a importância e o empenho do trabalho

em equipe para o sucesso das tarefas. 

10.5-Atentar  para  a  satisfação  da  equipe  quanto  às

condições de trabalho. 

10.6-Praticar a descentralização das tarefas preparando a

equipe para assumir responsabilidades. 

10.7-Estimular o sentimento de pertencimento em cada

integrante da equipe. 

10.8-Agregar novos conhecimentos ao mostrar os erros

da equipe. 

10.9-Diante de situações inesperadas, manter equipe

motivada e unida. 

10.10-Intervir nos momentos  precisos  com  confiança  e

segurança necessárias para o êxito das tarefas. 

10.11-Coordenar  as  diversas  atividades  do  grupo,

mantendo  a  equipe  coesa  e  comprometida  com  os

objetivos e finalidades da profissão. 

11-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe

no alcance das metas e

11.1-Estimular  a  equipe para execução das  tarefas  ou

superação de dificuldades. 

11.2-Demonstrar entusiasmo e energia para a equipe na
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cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados. 

execução das tarefas ou superação de dificuldades. 

12-Organização e Planejamento

Capacidade planejar ações,

organizar ambiente ou equipe de

forma a priorizar a sequência

necessária ou a forma de execução

das tarefas, visando atingir os

objetivos previstos. 

12.1-Planejar a realização das tarefas, utilizando o tempo

de forma eficaz. 
12.2-Planejar,  de  modo prático e  objetivo,  a  realização

das tarefas. 
12.3-Disponibilizar  os  materiais,  manuais  e  rotinas  a

serem cumpridas para toda equipe. 
12.4-Esquematizar  o  desenvolvimento  das  diversas

atividades de modo sistemático e coerente para posterior

execução. 
13-Proatividade 

Capacidade de apresentar atitudes

prévias capazes de impedir

agravamento de problemas ou

situações inopinadas que afetem o

sucesso do cumprimento das

tarefas. 

13.1-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis  problemas,

delineando algumas linhas de ações para solucioná-los. 

13.2-Verificar,  por  vontade  própria,  a  existência  da

necessidade  de  programação  prévia  das  atividades

inerentes à especialidade, antecipando-se à cobrança dos

superiores. 

14-Relacionamento Interpessoal

Capacidade de interação empática

e respeitosa, mesmo em situações

adversas, sob pressão ou de

estresse intenso, mantendo um

ambiente organizacional agradável

e unido. 

14.1-Relacionar-se  de  forma  cooperativa  e  agregadora

com os  militares  da  equipe para  que  as  tarefas  sejam

realizadas da melhor forma possível. 

15-Resistência ao Estresse 

Capacidade de suportar a fadiga

física, mental e/ou emocional,

recuperando-se prontamente de

15.1-Minimizar  os  riscos  da  fadiga  e  do  estresse  nas

tarefas  de  grande  monta,  que  envolvem  excessivo

desgaste físico e mental. 
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situações que exijam esforços

prolongados e/ou concentrados. 

16-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

opiniões, mesmo em situações

adversas. 

16.1-Ser coerente e responsável pelos seus atos e ações.

2.17. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE MO (MOTORES)

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

MO.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.17.1. Perfil Profissional 

A Praça especializada em Motores (MO) opera e mantém as máquinas principais e

auxiliares e demais equipamentos do sistema de propulsão a diesel: motores diesel, turbinas

a  gás, engrenagens redutoras, sistema de ar comprimido, sistema de lubrificação, sistema de

resfriamento, sistema de óleo combustível, eixos, mancais e hélices. O CB-MO é, também, o

profissional responsável pela produção de água pótavel; pelo armazenamento e controle da

qualidade e quantidade de água potável, do óleo combustível, do óleo lubrificante e dos

fluidos  hidráulicos.  Interpreta  informações  de  sensores  de  medidas  físicas,  térmicas  e

mecânicas;  opera  e  mantém  máquinas  hidráulicas,  sistema  de  refrigeração,  motores  de

ignição por centelha, compressores de ar, bombas, unidades de tratamento de água servidas

e separadores de água e óleo. 

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-MO é capacitado no Curso de

Especialização de Motores (C-Espc-MO), nos sistemas e equipamentos comuns ou de largo

emprego nos navios da MB. Estes sistemas e equipamentos são definidos pelas Organizações

Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso. 
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As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-MO no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-

MO  será  estimulado  a  desenvolver  tais  competências  que  permearão  as  atividades

acadêmicas e toda  a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-MO

concludente  do  C-Espc-MO  receberá  diploma  de  Técnico  de  Nível  Médio  em  Máquinas

Navais. 

  COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-MO 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

 

 

 

 

1-Emprego de manuais e 

desenhos técnicos 

 

1.1-Identificar  a  simbologia  padrão  de  componentes

mecânicos. 
1.2-Interpretar  os  manuais  técnicos,  desenhos,  planos,

esquemas e diagramas dos equipamentos de máquinas. 
1.3-Empregar  as  informações  contidas  em  manuais

técnicos,  desenhos,  planos,  esquemas  e  diagramas  na

operação  e manutenção de equipamentos. 
1.4-Realizar  o  levantamento  dos  dados  técnicos

fornecidos pelo fabricante do equipamento, registrando-

os numa planilha. 
1.5-Aplicar  o  sistema  de  manutenção  referente  ao

equipamento, de  acordo com as  instruções do manual

técnico,  comparando  com  os  dados  obtidos  em

manutenção anterior. 
1.6-Verificar a condição de operação dos equipamentos

de máquinas, por meio dos procedimentos contidos nas

instruções do manual técnico, registrando as informações

operacionais. 
1.7-Operar  os  equipamentos  de  máquinas,  de  acordo
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com  os  procedimentos  e  dados  contidos  no  manual

técnico,  planos  e  projetos  específicos,  observando  as

instruções  para  partir  e parar os  equipamentos,

registrando as informações. 
1.8-Descrever  a  teoria  de  funcionamento  do

equipamento, a partir de diagrama esquemático. 

 

 

 

 

  

2-Produção oral e escrita em

Inglês 

2.1-Reconhecer  palavras  e  expressões  escritas  de  uso

corrente no contexto do trabalho. 
2.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e

usuais, escritas em textos, avisos, painéis, telas, quadros,

cartazes e folhetos empregados no contexto técnico em

que trabalha. 
2.3-Interpretar  as  principais  instruções  contidas  em

manuais e planos escritos em Inglês. 
2.4-Extrair dados técnicos dos sistemas e equipamentos,

de manuais e planos em Inglês. 
2.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples

para descrição de situações do ambiente de trabalho. 
2.6-Preencher ficha com dados técnicos dos sistemas e

equipamentos. 
2.7-Escrever expressões e frases curtas e simples sobre

atividades do trabalho. 
 

 

 

 

 

 3-Aplicação de conceitos de

eletricidade básica 

3.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação

de equipamentos elétricos. 
3.2-Descrever os princípios da produção de eletricidade. 
3.3-Distinguir  os  conceitos  de  tensão,  corrente,

resistência e potência elétrica. 
3.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm. 
3.5-Descrever  as  características  físicas  e  elétricas  dos

circuitos resistivos. 
3.6-Aplicar os procedimentos para a ligação em série ou
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paralelo de baterias elétricas. 
3.7-Descrever  a  função  de  capacitores  em  circuitos

elétricos. 
3.8-Distinguir  os  conceitos  de  magnetismo  e

eletromagnetismo. 
3.9-Descrever indução  eletromagnética,  auto-indução  e

indutância mútua. 
3.10-Descrever  o  princípio  de  funcionamento  dos

transformadores. 
3.11-Descrever as características das correntes contínua

(CC) e alternada (CA). 
3.12-Descrever as características dos circuitos em série e

em paralelo de CC e CA. 

 

4-Cumprimento de

 normas de segurança 

4.1-Cumprir  os  avisos  e  as  normas  de  segurança

preconizadas  pelo  fabricante  do  equipamento  e  pelas

normas da MB. 
4.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho

(limpeza,  umidade,  iluminação  etc.)  onde  há  uso  de

equipamentos eletroeletrônicos  e  respectivos  quadros

elétricos  que  possam  oferecer  risco  à  segurança  do

pessoal e do material. 
4.3-Manter  afixados,  em  locais  visíveis,  avisos  ou

lembretes  de alerta  sempre  que  os  equipamentos  ou

disjuntores devam permanecer desalimentados. 
4.4-Usar equipamento de proteção individual compatível

com  a tarefa  a  executar,  orientando  outros  militares

envolvidos na faina. 
4.5-Identificar  ações  preventivas  para evitar  ocorrência

de choque elétrico. 

4.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros. 
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4.7-Identificar a área de atuação da Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes (CIPA).

 

 

 

 

 

 

5-Cumprimento do Sistema de

Manutenção Planejada 

(SMP) 

5.1-Aplicar os procedimentos normativos do SMP para os

equipamentos de máquinas. 
5.2-Cumprir os procedimentos de segurança relativos ao 

SMP. 
5.3-Identificar as Organizações Militares Prestadoras de

Serviços  (OMPS)  que  executam  os  escalões  de

manutenção de equipamentos e sistemas. 
5.4-Diferenciar  os  escalões  de  manutenção,  de  acordo

com as instruções dos cartões do SMP. 
5.5-Executar  as  rotinas  do  SMP,  nos  escalões  de  sua

competência,  de  acordo  com  o  contido  em  cartão

específico. 
5.6-Utilizar os equipamentos e ferramentas previstas nas

rotinas do SMP. 
5.7-Registrar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  em

documento apropriado. 
5.8-Comunicar  ao  seu  supervisor  a  necessidade  de

substituição de peças ou itens por sobressalentes, após

esgotados os recursos disponíveis. 
 

 

6-Utilização de instrumentos

 de medidas 

6.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização

de instrumentos de medidas. 
6.2-Utilizar  escalas  graduadas,  paquímetros,

micrômetros, flexímetros e graminho  relógio  para

obtenção de medidas. 
6.3-Utilizar apalpadores. 
6.4-Interpretar  os  valores  obtidos  na  utilização  dos

diversos instrumentos de medidas. 
6.5-Registrar os valores obtidos na utilização dos diversos

 

 OSTENSIVO - 2-230 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

instrumentos de medidas e de ajustagens. 
6.6-Interpretar as leituras de termômetros, manômetros,

medidores de vazão, indicadores de nível, indicadores de

salinidade,  indicadores  de  rotação  e  indicadores  de

vibração. 
6.7-Registrar  as  leituras  obtidas  em  termômetros,

manômetros, medidores de vazão, indicadores de nível,

indicadores  de salinidade,  indicadores  de  rotação  e

indicadores  de  vibração,  conforme  as  normas  de

condução do equipamento. 
6.8-Aplicar  as  regras  básicas  de  conversão  de  valores

entre os  sistemas de medidas. 
 

 

 

 

7-Utilização de ferramentas de

uso comum 

7.1-Cumprir os procedimentos de segurança na utilização

de ferramentas e acessórios. 
7.2-Manter as ferramentas de trabalho em condição de

pronto uso. 
7.3-Utilizar  brocas,  escareadores,  alargadores  e

rebaixadores. 
7.4-Utilizar máquinas de furar metais. 
7.5-Utilizar ferramentas de abrir roscas. 
7.6-Utilizar ferramentas de cortar metais. 
7.7-Utilizar ferramentas para desbastar metais. 
7.8-Utilizar ferramentas para trabalhos com tubos. 
7.9-Utilizar  ferramentas  especiais,  observando  os

cuidados no manuseio e no armazenamento. 
7.10-Comunicar  a  necessidade  de  substituição  ou

aquisição de ferramentas. 
7.11-Utilizar elementos de fixação. 

 

 

8.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação

de redes, válvulas e acessórios. 
8.2-Distinguir a função das diversas redes das praças de

máquinas e do navio. 
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8-Operação de redes,

 válvulas e acessórios 

8.3-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva  em

redes, em nível de 1º escalão. 
8.4-Distinguir os tipos e a função das válvulas. 
8.5-Operar  as  válvulas  correspondentes  aos  diversos

tipos de redes. 
8.6-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva  em

válvulas, em nível de 1º escalão. 
8.7-Distinguir tipos e função dos acessórios de redes. 
8.8-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva  de

acessórios de redes, em nível de 1º escalão. 
8.9-Distinguir os tipos de juntas. 
8.10-Confeccionar juntas. 
8.11-Substituir  juntas,  de  acordo com as  instruções  do

fabricante ou do cartão de manutenção. 
8.12-Distinguir tipos de gaxetas. 
8.13-Substituir gaxetas, de acordo com as instruções do

fabricante ou do cartão de manutenção. 

9-Operação de engrenagens

redutoras, eixos, mancais, 

hélices, acoplamentos e

embreagens 

9.1-Cumprir procedimentos de  segurança na  operação

de engrenagens  redutoras,  eixos,  mancais,  hélices,

acoplamentos e embreagens. 
9.2-Descrever  o  funcionamento  de  mancais  de

deslizamento, rolamento, sustentação e de escora. 
9.3-Medir folgas em mancais. 
9.4-Executar  manutenção preventiva e  corretiva,  de  1º

escalão, em mancais. 
9.5-Distinguir tipos de eixo. 
9.6-Monitorar  o  estado  físico  e  o  funcionamento  de

eixos. 
9.7-Ajustar  engaxetamentos  das  buchas  dos  eixos

propulsores. 
9.8-Substituir o engaxetamento dos eixos propulsores. 
9.9-Travar e destravar eixo propulsores. 
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9.10-Operar catraca. 
9.11-Monitorar  o  funcionamento de  acoplamentos  por

flanges, por luvas internas e externa, por arranjo SKF e

por fluidos. 
9.12-Monitorar  o  funcionamento  de  engrenagens

redutoras e mancais,  por meio de indicadores de níve,

pressão e temperatura de óleo lubrificante (OL). 
9.13-Identificar alarme de perda de pressão de OL. 
9.14-Verificar o OL quanto a sua qualidade e existência

de material estranho. 
9.15-Distinguir os hélices de passo fixo e controlado. 
9.16-Inspecionar  hélices  por  ocasião  da  docagem  do

navio. 
9.17-Executar manutenção, de 1° escalão, de hélices, por

ocasião da docagem do navio. 
9.18-Descrever  procedimentos  de  alinhamentos,  por

meio  ótico  e  por  batimento  de  linha,  em  eixos

propulsores seccionados. 
9.19-Distinguir tipos de engrenagens. 
9.20-Distinguir os tipos de acoplamentos. 
9.21-Distinguir os tipos de embreagens. 
10.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na

operação de motores diesel.
10.2-Preparar  motores  diesel  para  partida,  de  acordo

com  as  instruções  do  fabricante  ou  do  cartão  de

condução. 
10.3-Verificar o nível de óleo do sistema de lubrificação. 
10.4-Efetuar pré-lubrificação do motor. 
10.5-Monitorar os valores de pressão da pré-lubrificação,

por ocasião da partida. 
10.6-Partir motores diesel,  por meio dos seus sistemas

de controle, de acordo com as instruções do fabricante
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10-Operação de 

motores diesel

ou do cartão de condução. 
10.7-Parar motores diesel, por meio dos seus sistemas de

controle, de acordo com as instruções do fabricante ou 

do cartão de condução. 
10.8-Monitorar o funcionamento de motores diesel, por

meio dos indicadores de operação. 
10.9-Registrar  os  dados  obtidos  nos  sensores  dos

sistemas  de  arrefecimento,  de  lubrificação,  de

combustível,  de  admissão  de  ar,  de  velocidade,  de

pressão e de temperaturas de queima. 
10.10-Comparar  os  valores  de  operação  e  ruídos  com

aqueles  esperados  para  o  regime  de  funcionamento

normal. 
10.11-Executar a manutenção preventiva e corretiva, de

1° escalão, de acordo com as instruções do fabricante ou

do cartão de manutenção. 
10.12-Cumprir  as  sequencias  de  montagem  e

desmontagem de motores diesel, de acordo as instruções

do fabricante ou do cartão de manutenção. 
10.13-Executar  os  procedimentos  de  ajustagens  de

sistemas, sensores, atuadores e componentes, de acordo

com  as  instruções  do  fabricante  ou  do  cartão  de

manutenção. 
10.14-Executar a manutenção preventiva e corretiva, de

1° escalão, nas válvulas de injeção e injetores, conforme

as instruções do fabricante ou do cartão de manutenção. 
10.15-Cumprir  procedimentos  técnico-administrativos

para encaminhamento  de  bombas  de  injeção  de

combustível a órgãos de apoio, para manutenção de 2°

escalão. 
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10.16-Verificar o funcionamento dos controladores  de

velocidade, de acordo com as instruções do fabricante ou

do cartão de manutenção. 
10.17-Executar manutenção preventiva e corretiva, de 1°

escalão, nos sistemas de resfriamento, de acordo com as

instruções do fabricante ou do cartão de manutenção. 
10.18-Substituir  anodos de zinco em componentes dos

sistemas de  resfriamento por  água salgada,  de  acordo

com  as  instruções  do  fabricante  ou  do  cartão  de

manutenção. 
10.19-Executar  a  manutenção  preventiva  e  corretiva,

de1° escalão, do sistema de óleo lubrificante, de acordo

com  as  instruções  do  fabricante  ou  do  cartão  de

manutenção. 
 

 

11-Operação de bombas 

11.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na

operação de bombas. 
11.2-Descrever  os  princípios  de  funcionamento  dos

diversos tipos de bombas. 
11.3-Operar bombas. 
11.4-Executar manutenção preventiva e corretiva, de  1º

escalão, em bombas. 
11.5-Alinhar máquinas auxiliares. 

 

 

12-Operação do sistema

 de óleo 

combustível (OC) 

12.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na

operação do sistema de OC. 
12.2-Distinguir os tipos de OC. 
12.3-Distinguir redes e válvulas do sistema de OC. 
12.4-Distinguir  os  tanques  de  armazenamento  e  de

serviço, quanto à função e capacidade. 
12.5-Operar bombas do sistema de OC. 
12.6-Efetuar  manobras  de  transferência  de  OC  entre

tanques. 
12.7-Controlar a quantidade de OC. 
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12.8-Controlar o consumo de OC. 
12.9-Controlar a qualidade de OC. 
12.10-Registrar  os  dados  de  qualidade,  consumo  e

quantidade de OC. 
12.11-Executar manobras de recebimento e transferência

de OC. 
12.12-Cumprir os procedimentos previstos na legislação

sobre prevenção, contenção e controle da poluição. 
12.13-Executar serviço de flushing no sistema de OC. 

 

 

 

 

 

  

13-Operação do sistema 

de óleo lubrificante (OL) 

13.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na

operação do sistema de lubrificação. 
13.2-Descrever princípios e funções da lubrificação. 
13.3-Distinguir  tipos  de  lubrificantes  utilizados  nas

máquinas principais e auxiliares. 
13.4-Identificar as redes e válvulas do sistema de OL. 
13.5-Distinguir  os  tanques  de  armazenamento  de  OL,

quanto à função e capacidade. 
13.6-Operar as bombas do sistema de OL. 
13.7-Executar manobras com tanques de OL. 
13.8-Manter  a  lubrificação  das  máquinas  principais  e

auxiliares. 
13.9-Controlar a qualidade do OL. 
13.10-Controlar o consumo de OL. 
13.11-Controlar a quantidade de OL. 
13.12-Registrar  dados  de  qualidade,  consumo  e

quantidade de OL. 
13.13-Cumprir  procedimentos  previstos  na  legislação

sobre prevenção, contenção e controle da poluição. 
13.14-Executar serviço de flushing no sistema de OL. 

 

 

14.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na

operação dos purificadores de óleo. 
14.2-Operar purificadores de óleo, segundo as instruções
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14-Operação de purificadores 

de óleo 

do fabricante e do cartão de condução. 
14.3-Efetuar  limpeza  da  cuba,  discos  e  filtros,  após  a

operação de purificação de óleo. 
14.4-Executar  operações  de  selagem,  nos  casos  de

purificação. 
14.5-Operar  os  purificadores  de  óleo  como

equipamentos para clarificação do óleo. 
14.6-Executar manutenção corretiva e preventiva, de 1°

escalão, dos  purificadores  de  óleo,  de  acordo  com  as

instruções do fabricante ou do cartão de manutenção. 

15-Operação de filtros

coalescedores e micrônicos 

15.1-Cumprir procedimentos de segurança na operação

dos filtros coalescedores e micrônicos. 
15.2-Operar  os  filtros  coalescedores  e  micrônicos,  de

acordo com as instruções do fabricante ou do cartão de

condução. 
15.3-Executar manutenção corretiva e preventiva, de 1°

escalão,  dos  filtros  coalescedores  e  micrônicos,  de

acordo com as instruções do fabricante ou do cartão de

manutenção. 
 

 

   

16-Operação de motores de

ignição por 

centelha 

16.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na

operação dos motores de ignição por centelha. 
16.2-Preparar motores para partida,  de acordo com as

instruções do fabricante ou do cartão de condução. 
16.3-Partir  motores,  cumprindo  as  instruções  do

fabricante ou do cartão de condução. 
16.4-Parar  motores,  cumprindo  as  instruções  do

fabricante ou do cartão de condução. 
16.5-Monitorar o funcionamento de motores, por meio

dos indicadores de operação. 
16.6-Comparar  os  valores  de  operação  e  ruídos  com

aqueles  esperados  para  o  regime  de  funcionamento

normal. 
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16.7-Executar manutenção preventiva e corretiva, de 1°

escalão, de  motores,  de  acordo  com  as  instruções  do

fabricante ou do cartão de manutenção. 
16.8-Cumprir  as  sequências  de  montagem  e

desmontagem de motores, de acordo com as instruções

do fabricante ou do cartão de manutenção. 
 

 

 

 

 

17-Operação do sistema de ar

comprimido 

17.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na

operação do sistema de ar comprimido. 
17.2-Distinguir  as  redes  e  válvulas  dos  sistemas  de  ar

comprimido. 
17.3-Operar  compressores  de  baixa,  média  e  alta

pressão. 
17.4-Operar as plantas de ar comprimido de baixa, média

e alta pressão. 
17.5-Executar manutenção preventiva e corretiva, de 1°

escalão, em compressores de ar comprimido, de acordo

com  as  instruções  do  fabricante  ou  do  cartão  de

manutenção. 
17.6-Executar manutenção preventiva e corretiva, de 1°

escalão,nos   componentes,  redes   e  acessórios   do

sistema  de ar comprimido. 
 

 

18.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na

manutenção dos equipamentos de refrigeração. 
18.2-Distinguir  os  sistemas  abertos,  semi-abertos  e

fechados de refrigeração. 
18.3-Operar  planta  frigorífica,  de  acordo  com  as

instruções do fabricante ou do cartão de condução. 
18.4-Executar rotinas  de manutenção em aparelhos de 

ar condicionado, geladeiras, freezers e bebedouros. 
18.5-Executar manutenção preventiva e corretiva, de 1°

escalão, em  plantas  frigoríficas,  de  acordo  com  as
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18-Operação de

 equipamentos de refrigeração 

instruções do fabricante ou do cartão de manutenção. 
18.6-Executar  procedimentos  para  fazer  vácuo  em

plantas frigoríficas,  aparelhos  de  ar  condicionado,

geladeiras, freezers e bebedouros. 
18.7-Executar  procedimentos  para  dar  carga  de  gás

refrigerante  em  plantas  frigoríficas,  aparelhos  de  ar

condicionado, geladeiras, freezers e bebedouros. 
18.8-Descrever as propriedades dos gases refrigerantes e

suas  implicações  quanto  ao  uso,  armazenagem,

transporte, recolhimento, recuperação e reciclagem. 
18.9-Descrever os efeitos dos vazamentos e da dispersão

dos gases refrigerantes no meio ambiente. 
18.10-Distinguir os tipos de gases refrigerantes utilizados

nos equipamentos de refrigeração a bordo. 
18.11-Executar  serviço  de  flushing  no  sistema  de

refrigeração. 
 

 

 

 

 

19-Operação de turbinas 

a gás 

19.1-Cumprir procedimentos de segurança na operação

de turbinas a gás. 
19.2-Preparar turbina a gás para partida, de acordo com

as instruções do fabricante ou do cartão de condução. 
19.3-Partir  turbina  a  gás,  por  meio  dos  sistemas  de

controle, de acordo com as instruções do fabricante ou

do cartão de condução. 
19.4-Parar  turbina  a  gás,  por  meio  dos  sistemas  de

controle, de acordo com as instruções do fabricante ou

do cartão de condução. 
19.5-Executar manutenção preventiva e corretiva, de 1°

escalão,da turbina a gás, de acordo com as instruções do

fabricante ou do cartão de manutenção. 
19.6-Cumprir rotina de verificação de funcionamento de

dispositivos de segurança da turbina a gás:  gerador do
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sinal de velocidade,  partial  over speed, hidro-mecânico,

iso speed switch, trip mecânico e PTET. 
 

 20-Operação de máquinas

auxiliares 

20.1-Cumprir procedimentos de segurança na operação

de máquinas auxiliares. 
20.2-Partir e parar máquinas auxiliares. 
20.3-Monitorar  máquinas  auxiliares,  por  meio  de

indicadores de pressão e temperatura de OL. 
20.4-Executar manutenção preventiva e corretiva, de  1º

escalão, de máquinas auxiliares. 
21-Operação do 

sistema

 de aguada 

 

21.1-Cumprir procedimentos de segurança na operação

do sistema de aguada. 
21.2-Distinguir redes e válvulas do sistema de aguada. 
21.3-Distinguir  tanques  de  armazenamento  de  aguada

quanto ao emprego e capacidade. 
21.4-Operar bombas do sistema de aguada. 

21.5-Executar manobras com tanques de aguada. 
21.6-Executar análises químicas da aguada. 
21.7-Controlar consumo, quantidade e qualidade da 

aguada. 
21.8-Registrar  dados  de  qualidade,  consumo  e

quantidade da aguada. 
21.9-Executar manobras para recebimento de aguada. 
21.10-Executar manobras para transferência de aguada. 

21.11-Executar serviço de flushing no sistema de aguada.

 22-Operação do sistema 

de água salgada 

22.1-Cumprir procedimentos de segurança na operação

do sistema de água salgada. 
22.2-Distinguir  redes  e  válvulas  do  sistema  de  água

salgada (incêndio, resfriamento, lastro, borrifo, esgoto e

sanitário). 
22.3-Operar sistema de água salgada. 
22.4-Executar manutenção preventiva e corretiva, de  1º

escalão, em redes, válvulas e acessórios do sistema. 
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22.5-Cumprir  procedimentos  previstos,  na  legislação

sobre prevenção, contenção e controle da poluição, por

ocasião do esgoto das praças de máquinas. 
22.6-Executar  serviço  de  flushing  no  sistema  de  água

salgada. 
 

 

 

 

 

23-Operação de sistemas

hidráulicos 

23.1-Cumprir procedimentos de segurança na operação

de sistemas hidráulicos. 
23.2-Operar  plantas  hidráulicas  dos  equipamentos  de

convés, de acordo com as instruções do fabricante ou do

cartão de condução. 
23.3-Operar planta hidráulica do sistema de governo, de

acordo com as instruções do fabricante ou do cartão de

condução. 
23.4-Operar  planta  hidráulica  do  hélice  de  passo

controlado, de acordo com as instruções do fabricante ou

do cartão de condução. 
23.5-Operar  planta  hidráulica  dos  estabilizadores,  de

acordo com as instruções do fabricante ou do cartão de

condução. 
23.6-Operar planta dos acoplamentos fluidos, de acordo

com  as  instruções  do  fabricante  ou  do  cartão  de

condução. 
23.7-Distinguir fluidos utilizados nos sistemas hidráulicos.
23.8-Executar manutenção preventiva e corretiva, de 1°

escalão,  nos  sistemas  hidráulicos,  de  acordo  com  as

instruções do fabricante ou do cartão de manutenção. 
23.9-Executar serviço de flushing no sistema hidráulico. 

24-Operação de equipamentos

de produção de aguada por

osmose reversa 

24.1-Cumprir procedimentos de segurança na operação

de  equipamentos  de  produção de  aguada por  osmose

reversa.
24.2-Operar equipamentos de produção de aguada por
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osmose reversa. 
24.3-Executar manutenção preventiva e corretiva, de 1°

escalão, nos equipamentos de produção de aguada por

osmose reversa. 
 

 

 

25-Operação de motores 

de popa 

25.1-Cumprir procedimentos de segurança na operação

de motores de popa. 
25.2-Operar  motores  de  popa,  de  acordo  com  as

instruções do fabricante ou do cartão de condução. 
25.3-Executar manutenção corretiva ou preventiva, de 1º

escalão, nos  motores  de  popa,  de  acordo  com  as

instruções do fabricante ou do cartão de manutenção. 
25.4-Empregar  normas  de  segurança  da  navegação  ao

operar com motores de popa. 
 

 

 

  

26-Procedimentos de 

combate a incêndio (CBINC) 

26.1-Cumprir procedimentos de segurança no combate a

incêndio. 
26.2-Descrever os elementos da combustão. 
26.3-Descrever a dinâmica do incêndio. 
26.4-Descrever as principais causas de incêndio. 
26.5-Descrever os métodos de extinção de incêndio. 
26.6-Classificar os incêndios. 
26.7-Descrever as medidas preventivas contra incêndio. 
26.8-Distinguir os agentes extintores. 
26.9-Distinguir extintores portáteis. 
26.10-Operar extintores portáteis.
26.11-Operar  equipamentos  que  utilizam  água  como

agente extintor. 
26.12-Operar equipamentos que utilizam espuma como

agente extintor. 
26.13-Discriminar sistemas de detecção e alarme. 
26.14-Discriminar sistemas fixos de combate. 
26.15-Operar os sistemas fixos de combate. 
26.16-Utilizar equipamentos e acessórios de proteção e
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segurança. 
26.17-Empregar os métodos de extinção de incêndio em

praças de máquinas. 
26.18-Empregar os procedimentos de CBINC em navios

de guerra. 
26.19-Identificar  os  procedimentos  de  CBINC  em

plataformas de pouso e decolagem. 
26.20-Descrever a finalidade e as atribuições da equipe 

de crache. 
26.21-Executar os métodos de extinção de incêndio em

navios  mercantes.
26.22-Descrever a finalidade e as atribuições do grupo de

CAV fixo. 
26.23-Executar os procedimentos e as técnicas de CBINC

em instalações de terra. 

27-Emprego das técnicas de

controle de avarias (CAV) 

27.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  do  CAV,

considerando  os  riscos  implícitos  para  a  segurança  do

pessoal e material.
27.2-Identificar todos os recursos de CAV disponíveis na

estrutura de navio e OM de terra. 
27.3-Descrever a organização do CAV. 
27.4-Descrever constituição, finalidades e atribuições da

estação central e dos grupos de reparo. 
27.5-Descrever  a  organização  da  ação  conjunta  dos

grupos de reparo. 
27.6-Registrar  a  plotagem  de  avarias  empregando

simbologia padrão. 
27.7-Interpretar  o  registro  da  simbologia  padrão,  para

acompanhar a evolução de avaria. 
27.8-Descrever a importância da operação dos meios de

comunicações interiores nas fainas de CAV. 
27.9-Cumprir os  procedimentos  de  segurança  do  CAV
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considerando  os  riscos  implícitos  para  a  segurança  do

pessoal e do material. 
27.10-Operar equipamentos fixos e móveis de CAV. 
27.11-Descrever  os  princípios  de  estabilidade  e

flutuabilidade. 
27.12-Descrever a influência da transferência de pesos na

estabilidade transversal ou longitudinal. 
27.13-Descrever  os  efeitos  de  superfície  livre  e  água

aberta na estabilidade e flutuabilidade do navio. 
27.14-Descrever  procedimentos  para  manter  a

estabilidade do navio. 
27.15-Executar fainas de esgotamento. 
27.16-Operar recursos de CAV disponíveis para as praças

de máquinas. 
27.17-Estabelecer  as  condições  de  fechamento  do

material. 
27.18-Efetuar manobras de líquidos para manter o navio

compassado, trimado e aprumado. 
27.19-Executar manutenção dos acessórios que garantem

a estanqueidade. 
27.20-Executar  testes  de  estanqueidade  em

compartimentos. 
27.21-Empregar  as  técnicas  do  CAV  na  contenção  de

alagamentos. 
27.22-Executar fainas de escoramento. 
27.23-Executar os procedimentos de CAV no CBINC. 
27.24-Efetuar manobras com a rede de incêndio. 
27.25-Coordenar equipes de CAV. 
27.26-Executar adestramento de CAV. 
27.27-Manter as estações de espuma, os sistemas fixos

de CO2, os dutos e flaps de ventilação em condições de

pronto uso. 
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27.28-Manter  material  e  equipamentos  de  CAV  em

condições de pronto uso. 
27.29-Cumprir  os procedimentos  de primeiros socorros

em combate. 
27.30-Correlacionar todos os recursos de CAV disponíveis

a situações de emprego. 
27.31-Descrever a finalidade e as atribuições do Grupo

de Socorro Externo (GSE). 

 

 

 

 

 

28-Registros técnicos 

28.1-Empregar  as  informações  contidas  nos  diversos

tipos  de  documentos  técnico-administrativos  de

máquinas. 

28.2-Registrar  testes,  rotinas  e  informações  de

máquinas  em  documentos  de  controle  técnico-

administrativo. 

28.3-Manter  atualizadas  as  informações  contidas  em

documentos técnico-administrativos de máquinas. 

28.4-Registrar  os  procedimentos  de  emergência

utilizados na operação de máquinas. 

28.5-Subsidiar o supervisor na elaboração de relatórios

de avarias. 

28.6-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros. 

28.7-Manter o arquivo de trabalho organizado. 

 

 29-Utilização de listagem

 ou catálogo de 

sobressalentes 

29.1-Obter  informações  no  Plano  de  Apoio  Logístico

Integrado (PALI) e/ou catálogos de sobressalentes. 
29.2-Utilizar  as informações do PALI  e/ou catálogos de

sobressalentes para efetuar reparos. 
29.3-Comparar especificações obtidas de sobressalentes

com os itens a serem substituídos. 
29.4-Utilizar  as  ferramentas  do  sistema  de

abastecimento  (SINGRA)  para  consultas  de

sobressalentes. 
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30-Preenchimento de

 pedidos de serviços (PS) 

30.1-Elaborar  PS,  em  conformidade  com  as  normas

internas. 

30.2-Efetuar o registro ou arquivamento dos PS e ordens

de serviço. 

30.3-Acompanhar  o  andamento  do  reparo  junto  às

Organizações Militares Prestadoras de Serviço (OMPS) e

as OM de apoio. 

30.4-Fornecer informações para elaboração de PS. 

 

 31-Preenchimento de 

pedidos de material 

31.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos

diversos sistemas empregados pela MB, com base nos

manuais  técnicos,  planos  ou  listas  de  dotação  de

sobressalentes. 

31.2-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,

seguindo as normas em vigor na MB e ordens internas. 

31.3-Controlar  o  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados.

 

 

  

 

32-Condicionamento e 

Higidez Física 

32.1-Identificar  o  valor  da  higidez  física  para  a  vida

militar. 

32.2-Identificar as normas condicionantes referentes ao

treinamento físico militar. 

32.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos

na norma em vigor. 

32.4-Permanecer dentro d'água, sem uso de auxílios de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.

32.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos

na norma em vigor.

32.6-Realizar exercícios de força muscular, de resistência

aeróbica  e  de  flexibilidade,  em  prol  da  qualidade  de
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vida. 

32.7-Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na

norma norma em vigor.  

 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-MO 
COMPETÊNCIAS  INDICADORES 

1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados,

de modo tomar as providências

necessárias para atingir  os

resultados previstos. 

1.1-Manter-se  vinculado  às  tarefas  durante  todas  as

etapas  de  sua  execução,  demonstrando  interesse  pela

dinâmica da equipe. 
1.2-Esgotar  as  possibilidades  de  conclusão  das  tarefas,

antes  de  interromper  o  processo  de  trabalho  sob  sua

responsabilidade. 

2-Comunicação 

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas,

escritas ou visuais de forma clara e

objetiva, com entendimento entre

os envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das

tarefas. 

 

2.1-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou ordens. 

3-Coragem Moral 

Capacidade de defender e se

comportar com base no correto,

justo e o próprio, mesmo com

risco evidente de prejuízo pessoal. 

 3.1-Assumir suas decisões. 

3.2-Admitir erros ou falhas. 

 4-Cultura de Qualidade 

Capacidade  de primar pela

qualidade, buscando contínuas

melhorias para aperfeiçoamento

4.1-Executar  os  procedimentos,  de  acordo  com  os

manuais e normas de segurança estabelecidas. 
4.2-Estimular o nivelamento de conhecimento da equipe.
4.3-Estimular  que  a  execução  dos  procedimentos  seja

feita por especialistas. 
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dos processos, otimizando os

resultados. 

4.4-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais. 

5-Disponibilidade 

Capacidade de se manter acessível

aos militares pares e

subordinados, e/ou engajar-se em

tarefas sempre que necessário. 

5.1-Mostrar  disposição para  ajudar,  nos  momentos   de

dificuldades, dúvidas ou falta de material. 

6-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e

desinteressadamente com as

atividades de outrem, esforçando-

se em benefício de uma causa

comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e limitados a

sua função. 

6.1-Participar de todo processo de execução das tarefas,

evitando se apropriar das ideias criativas da equipe. 

6.2-Escutar  opinião  dos  militares  do  grupo  sobre  as

tarefas rotineiras.

7-Flexibilidade 

Capacidade de adaptar-se as

mudanças e as necessidades

emergentes, de rever postura

 mediante situações inopinadas

ou opiniões divergentes. 

7.1-Aceitar  opiniões  e sugestões  que contribuam para

melhora da execução das tarefas. 

7.2-Implantar mudanças necessárias ao aprimoramento

das tarefas.

8-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada, sobre

ideias e/ou fatos inesperados,

principalmente em situações de

8.1-Agir  espontaneamente  frente  a  uma  demanda  ou

problema, a fim de contribuir para melhor execução das

tarefas.
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emergência e/ou perigo,

independente de ordem, visando a

uma solução imediata. 
 9-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo

um clima de motivação e

desenvolvimento da equipe. 

9.1-Elogiar o exemplo do trabalho em equipe. 
9.2-Atentar  para  a  satisfação  da  equipe  quanto  as

condições de trabalho. 
9.3-Demonstrar confiança nas decisões profissionais. 
9.4-Manter equipe motivada e unida diante de situações

inesperadas, de perigo ou estresse. 
9.5-Praticar a descentralização das tarefas preparando as

pessoas para assumirem suas responsabilidades. 
9.6-Refletir sobre as opiniões da equipe que divergem da

sua. 
9.7-Promover  o  envolvimento  de  todos  na  tarefa  para

garantir o pleno aproveitamento de talentos. 
9.8-Estimular  o  sentimento de  pertencimento em cada

integrante da equipe. 
9.9-Identificar  o  potencial  da  equipe  para  estabelecer

vínculos de confiança. 
9.10-Permanecer  presente  junto  à  equipe  durante

situações  de  perigo,  dificuldades  ou  inopinados  até  a

solução do problema. 
9.11-Demonstrar  segurança e firmeza,  promovendo um

clima de confiança. 
10-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe

no alcance das metas e

cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados. 

10.1-Demonstrar entusiasmo e energia para a equipe na

execução das tarefas ou superação de dificuldades. 

11-Organização e Planejamento 

Capacidade  planejar  ações,

11.1-Distribuir  imparcialmente  as  tarefas  de  modo  a

potencializar os resultados. 
11.2-Compatibilizar a realização das tarefas com o tempo,
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organizar ambiente ou equipe de

forma a priorizar a sequência

necessária ou a forma de execução

das tarefas, visando atingir os

objetivos previstos. 

de forma a cumprir as missões dentro do prazo.

2-Relacionamento Interpessoal

 Capacidade de interação

empática e respeitosa, mesmo em

situações adversas, sob pressão

ou  de estresse intenso, mantendo

um  ambiente organizacional

agradável e unido. 

12.1-Conviver harmoniosamente com o grupo. 

12.2-Separar questões profissionais das pessoais. 

12.3-Demonstrar  interesse  em  identificar  as  redes  de

relacionamento  interpessoal  para  perceber  as

expectativas dos subordinados. 

2.18. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE MP (SISTEMAS DE MÁQUINAS E PROPULSÃO) –

PARA OS CONCLUDENTES A PARTIR DE 2023

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

MP.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais.

2.18.1. Perfil Profissional

A Praça especializada em Sistema de Máquinas e Propulsão (MP)  opera, mantém e

repara  os  equipamentos  componentes  do  sistema  de  propulsão  de  navios,  tais  como

turbinas, redutoras, compressores, bombas de água e óleo combustível; bem como opera e

mantém as máquinas principais e auxiliares e demais equipamentos do sistema de propulsão

como tubulações, redes de tubulações, válvulas e demais acessórios, turbinas da propulsão a

vapor,  condensadores,  ejetores  de  ar,  bombas  dos  sistemas  principal  e  auxiliar,  tanques

aquecedores  desarejadores,  turbinas  dos  turbos-geradores,  grupos  destilatórios,

engrenagens redutoras, sistema de lubrificação, sistemas de resfriamento, eixos, mancais e

hélices. O CB-MP é, também, o profissional responsável pelo controle  do consumo de óleo

combustível, óleo lubrificante e sistema de resfriamento de mancais e trocadores de calor.
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Além disto, interpreta informações de sensores de medidas físicas, térmicas e mecânicas e

opera e mantém unidades de tratamento de águas servidas e separadores de água e óleo.

Para o desenvolvimento dessas competências, o CB-MP é capacitado, no Curso  de

Especialização  em  Sistemas  de  Máquinas  e  Propulsão  (C-Espc-MP).  Estes  sistemas  e

equipamentos são definidos pelas Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e

constam do currículo do curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-MP no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-MP

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e

toda a carreira do militar.

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e a ser incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-

MP concludente do C-Espc-MP receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Mecânica

com ênfase em Máquinas e Propulsão.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-MP

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Emprego de manuais e

desenhos técnicos

1.1-Identificar  a  simbologia  padrão  de  componentes

mecânicos.
1.2-Interpretar  os  manuais  técnicos,  desenhos,  planos,

esquemas e diagramas dos equipamentos de máquinas.
1.3-Empregar as informações contidas em manuais técnicos,

desenhos,planos,esquemas  e  diagramas  na  operação  e

manutenção de equipamentos.
1.4-Realizar  o levantamento dos dados técnicos fornecidos

pelo  fabricante  do  equipamento,  registrando-os  numa

planilha.
1.5-Aplicar  o  sistema  de  manutenção  referente  ao

equipamento,  de  acordo  com  as  instruções  do  manual
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técnico, comparando com os dados obtidos em manutenção

anterior.
1.6-Verificar a condição de operação dos equipamentos de

máquinas,  por  meio  dos  procedimentos  contidos  nas

instruções  do  manual  técnico,  registrando  as  informações

operacionais.
1.7-Operar  máquinas,  de  acordo com os  procedimentos  e

dados  contidos  no  manual  técnico,  planos  e  projetos

específicos, observando as instruções para partir e parar os

equipamentos, registrando as informações.
1.8-Descrever a teoria de funcionamento do equipamento, a 

partir de diagrama esquemático.

2-Produção oral e escrita em

Inglês

2.1-Reconhecer  palavras  e  expressões  escritas  de  uso

corrente no contexto do trabalho.

2.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e

usuais,  escritas  em textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,

cartazes e folhetos empregados no contexto técnico em que

trabalha.

2.3-Interpretar  as  principais  instruções  contidas  em

manuais e planos escritos em Inglês.

2.4-Extrair dados técnicos dos sistemas e equipamentos de

manuais e planos em Inglês.

2.5-Empregar, oralmente, expressões e frases simples para

descrição de situações do ambiente de trabalho.

2.6-Preencher ficha comdados técnicosdos  sistemas  e

equipamentos.

2.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho.

3.1-  Executar os  avisos  e  as  normas  de  segurança
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3-Cumprimento de normas

de segurança

preconizadas  pelo  fabricante  do  equipamento  e  pelas

normas da MB.

3.2-Verificar condições do ambiente de trabalho (limpeza,

umidade, iluminação e etc.) onde há uso de equipamentos

eletroeletrônicos  e  respectivos  quadros  elétricos  que

possam oferecer risco a segurança do pessoal e do material.

3.3-Manter afixados, em locais visíveis, avisos ou lembretes

de  alerta  sempre  que  os  equipamentos  ou  disjuntores

devam permanecer desalimentados ou que  equipamentos

de máquinas não devam ser colocados em operação.

3.4-Usar  equipamento  de  proteção  individual  compatível

com  a  tarefa  a  executar,  orientando  outros  militares

envolvidos na faina.

3.5-Identificar ações preventivas para evitar ocorrência de

choque elétrico.

3.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros.

3.7-Identificar  a  área  de  atuação  da  Comissão  Interna  de

Prevenção de Acidentes (CIPA).

4-Aplicação de conceitos de

eletricidade básica

4.1-Executar os procedimentos de segurança na operação

de equipamentos elétricos.

4.2-Descrever os princípios da produção de eletricidade.

4.3-Distinguir os conceitos de tensão, corrente, resistência e

potência elétrica.

4.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm.

4.5-Descrever  as  características  físicas  e  elétricas  dos

circuitos resistivos.

4.6-Aplicar  os  procedimentos  para  a  ligação  em  série  ou

paralelo de baterias elétricas.

4.7-Descrever a função de capacitores em circuitos elétricos.

4.8-Distinguir  os  conceitos  de  magnetismo  e
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eletromagnetismo.

4.9-Descrever  indução  eletromagnética,  auto-indução  e

indutância mútua.

4.10-Descrever  o  princípio  de  funcionamento  dos

transformadores.

4.11-Descrever as características das correntes contínua (CC)

e alternada (CA).

4.12-Descrever as características dos circuitos em série e em

paralelo de CC e CA.

5-Cumprimento do Sistema

de Manutenção Planejada

(SMP)

5.1-Aplicar os procedimentos normativos do SMP para os

equipamentos de máquinas.

5.2-Identificar  as  Organizações  Militares  Prestadoras  de

Serviços (OMPS) que executam os escalões de manutenção

de equipamentos e sistemas.

5.3-Executar os  procedimentos  de segurança relativos  ao

SMP.

5.4-Diferenciar os escalões de manutenção, de acordo com

as instruções dos cartões do SMP.

5.5-Executar  as  rotinas  do  SMP,  nos  escalões  de  sua

competência,  de  acordo  com  o  contido  em  cartão

específico.

5.6-Utilizar  os  equipamentos  e  ferramentas  previstas  nas

rotinas do SMP.

5.7-Registrar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  em

documento apropriado.

5.8-Relatar ao seu supervisor a necessidade de substituição

de  peças  ou  itens  por  sobressalentes,  após  esgotados  os

recursos disponíveis.
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6-Utilização de

 instrumentos de medidas

6.1-Executar procedimentos de segurança  na  utilização de

instrumentos de medidas.

6.2-Utilizar  escalas  graduadas,paquímetros,  micrômetros,

flexímetros  e  graminho  relógio  para  mensurar  peças,

componentes e seus desgastes.

6.3-Utilizar apalpadores.

6.4-Interpretar os valores obtidos na utilização dos diversos

instrumentos de medidas.

6.5-Registrar  os  valores  obtidos  na  utilização  dos  diversos

instrumentos de medidas e de ajustagens.

6.6-Interpretar  as  leituras  de  termômetros,  manômetros,

medidores de vazão,indicadores   denível,indicadores  e

salinidade, indicadores de rotação e indicadores de vibração.

6.7-Registrar  as  leituras  obtidas  em  termômetros,

manômetros,  medidores  de  vazão,  indicadores  de  nível,

indicadores  de  salinidade,  indicadores  de  rotação  e

indicadores de vibração, conforme as normas de condução

do equipamento.

6.8-Aplicar as regras básicas de conversão de valores entre

os sistemas de medidas.

7-Utilização de ferramentas

de uso comum

7.1-Relatar os procedimentos de segurança na utilização de

ferramentas e acessórios.

7.2-Manter  as  ferramentas  de  trabalho  em  condição  de

pronto uso.

7.3-Utilizar  brocas,  escareadores,  alargadores  e

rebaixadores.

7.4-Utilizar máquinas de furar metais.

7.5-Utilizar ferramentas de abrir roscas.

7.6-Utilizar ferramentas de cortar metais.

7.7-Utilizar ferramentas para desbastar metais.
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7.8-Utilizar ferramentas para trabalhos com tubos.

7.9-Utilizar  ferramentas  especiais,  observando os  cuidados

no manuseio e no armazenamento.

7.10-Relatar a necessidade de substituição ou aquisição de

ferramentas.

7.11-Utilizar elementos de fixação.

8-Operação de redes, 

válvulas e acessórios

8.1-Executar os procedimentos de segurança na operação de

redes, válvulas e acessórios.
8.2-Distinguir  a  função  das  diversas  redes  das  praças  de

máquinas e no navio.
8.3-Executar a manutenção preventiva e corretiva em redes,

de 1º escalão.
8.4-Identificar os tipos e a função das válvulas.
8.5-Operar  válvulas  correspondentes  aos  diversos  tipos de

redes.
8.6-Executar manutenção preventiva e corretiva em válvulas,

em nível de 1º escalão.
8.7-Distinguir tipos e função dos acessórios de redes.
8.8-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, de acessórios de redes.
8.9-Distinguir tipos de juntas.
8.10-Confeccionar juntas.
8.11-Substituir  juntas,  de  acordo  com  as  instruções  do

fabricante ou do cartão de manutenção.
8.12-Distinguir tipos de gaxetas.
8.13-Substituir  gaxetas,  de  acordo  com  as  instruções  do

fabricante ou do cartão de manutenção.
8.14-Identificar os tipos de corrosão em redes.
8.15-Identificar estratégias para evitar a corrosão.

9-Operação do sistema de

propulsão a vapor

9.1-  Executar os procedimentos de segurança na operação

do sistema de propulsão a vapor.
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9.2-Distinguir redes de vapor principal e auxiliar.
9.3-  Operar  as  válvulas  das  redes  do  sistema  principal  e

auxiliar.
9.4-Executar  manutenção corretiva na ocorrência de sinais

de óleo no tanque de drenagem.

10-Operação de turbinas a

vapor

10.1-Executar procedimentos de segurança na operação de

turbinas a vapor.

10.2-Distinguir tipos de turbinas a vapor.

10.3-Operar turbinas a vapor auxiliares.

10.4-Verificar o  funcionamento das  turbinas  a  vapor,  por

meio  de  indicadores  de  pressão  de  vapor,  pressão  e

temperatura do OL.

10.5-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva  de  1º

escalão, nas turbinas.

10.6-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão,  nos  reguladores  de  velocidade  de  turbinas

auxiliares.

11-Operação de bombas

11.1-Executar os procedimentos de segurança na operação

de bombas.

11.2-Descrever  os  princípios  de  funcionamento  dos

diversos tipos de bombas.

11.3-Operar bombas.

11.4-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em bombas.

11.5-Identificar o fenômeno da cavitação.

11.6-Identificar sintomas de cavitação em bombas.

11.7-Descrever a importância do alinhamento do conjunto

motor-bomba.
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12- Lubrificação de máquinas

auxiliares

12.1-Executar os  procedimentos  de  segurança  na

lubrificação de máquinas auxiliares.

12.2-Descrever os princípios e as funções da lubrificação.

12.3-Distinguir  os  tipos  de  lubrificantes  utilizados  nas

máquinas auxiliares.

12.4-Manter a lubrificação das máquinas auxiliares.

12.5-Verificar a qualidade e o consumo do OL das máquinas

auxiliares.

12.6-Registrar os dados de qualidade e consumo de OL das

máquinas auxiliares.

13-Operação do sistema de

óleo lubrificante (OL)

13.1-Executar procedimentos de segurança na operação do

sistema de OL.
13.2-Descrever princípios e funções da lubrificação.
13.3-Distinguir tipos de lubrificantes utilizados nas  máquinas

principais e auxiliares.
13.4-Identificar redes e válvulas do sistema de OL.
13.5-Distinguir tanques de armazenamento de OL, quanto a

função e capacidade.
13.6-Operar bombas do sistema de OL.
13.7-Executar manobras com tanques de OL.
13.8-Manter  a  lubrificação  das  máquinas  principais  e

auxiliares.
13.9-Verificar a qualidade do OL.
13.10-Verificar o consumo de OL.
13.11-Verificar a quantidade de OL.
13.12-Registrar dados de qualidade, consumo e quantidade

de OL.
13.13-Executar procedimentos previstos na legislação sobre

prevenção, contenção e controle da poluição.
14-Operação de 

purificadores de óleo

14.1-Executar procedimentos de segurança na operação dos

purificadores de óleo.

 

 OSTENSIVO - 2-258 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

14.2-Operar purificadores de óleo, segundo as instruções do

fabricante e do cartão de condução.
14.3-Efetuar  limpeza  da  cuba,  discos  e  filtros,  após  a

operação de purificação de óleo.
14.4-Executar  operações  de  selagem,  nos  casos  de

purificação.
14.5-Operar purificadores de  óleo como equipamentos para

clarificação do óleo.
14.6-Executar  manutenção  corretiva  e  preventiva,  de  1°

escalão,  dos  purificadores  de  óleo,  de  acordo  com  as

instruções do fabricante ou do cartão de manutenção.

15- Operação de máquinas

auxiliares

15.1-Executar os procedimentos de segurança na operação

de máquinas auxiliares.

15.2-Descrever  o  funcionamento  de  mancais  de

deslizamento, de rolamento, de sustentação e de escora.

15.3-Medir folgas em mancais.

15.4-Descrever o funcionamento de eixos.

15.5-Verificar  o  funcionamento  de  acoplamentos  por

flanges, por  luvas interna e externa, por arranjo SKF e por

fluidos.

15.6-Operar  as  máquinas  auxiliares,  monitorando  os

indicadores  de  nível,  de  pressão  e  temperatura  de  óleo

lubrificante (OL).

15.7-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em máquinas auxiliares.

15.8-Operar máquinas auxiliares. 

16- Operação do sistema de

água de alimentação

16.1-Executar procedimentos de segurança na operação do

sistema de água de alimentação.
16.2-Distinguir  redes  e  válvulas  do  sistema  de  água  de

alimentação.
16.3-Distinguir  os  tanques de armazenamento de água de

 

 OSTENSIVO - 2-259 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003 

alimentação quanto ao emprego e capacidade.
16.4-Operar bombas do sistema de água de alimentação.
16.5-Executar  manobras  com  tanques  de  água  de

alimentação.
16.6-Executar análises químicas da água de alimentação.
16.7-Empregar  os  produtos  químicos  para  tratamento  da

água das caldeiras.
16.8-Operar salinômetros.
16.9-Verificar  consumo, quantidade e qualidade de água de

alimentação.
16.10-Registrar  os  dados  de  qualidade,  consumo  e

quantidade de água de alimentação.

17- Operação de unidades 

de tratamento de águas

servidas (UTAS)

17.1-Executar  os procedimentos de segurança na operação

das UTAS.
17.2-Executar  os  procedimentos  previstos  na  legislação

sobre prevenção, contenção e controle da poluição.
17.3-Descrever o processo de tratamento de águas servidas.
17.4-Operar UTAS.
17.5-Executar manobras de transferência para os tanques de

detritos, após o tratamento de águas servidas.

18- Operação de separadores

de água e óleo (SAO)

18.1-Executar os procedimentos de segurança na operação

dos SAO.
18.2-Executar os  procedimentos  previstos  na  legislação

sobre prevenção, contenção e controle da poluição.
18.3-Operar os equipamentos separadores de água e óleo.
18.4-Executar  rotinas  preconizadas  no  processo  de

separação da água no óleo.
18.5-Drenar tanques de óleo, após processo de decantação.
18.6-Armazenar resíduos provenientes da operação do SAO 

em tanques específicos.
19 - Operação do sistema de

aguada

19.1-Executar os procedimentos de segurança na operação

do sistema de aguada.
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19.2-Distinguir redes e válvulas do sistema de aguada.
19.3-Distinguir  os  tanques  de  armazenamento  de  aguada

quanto ao emprego e capacidade.
19.4-Operar bombas do sistema de aguada.
19.5-Executar manobras com tanques de aguada.
19.6-Executar análises químicas da aguada.
19.7-Verificar  o  consumo,  a  quantidade  e  qualidade  da

aguada.
19.8-Registrar os dados de qualidade, consumo e quantidade

da aguada.
19.9-Executar manobras para recebimento de aguada.
19.10-Executar manobras para transferência de aguada.

20- Operação de grupo

destilatório (GD) e de

equipamento de produção de

aguada por osmose reversa

20.1-Executar  procedimentos de segurança na operação de

GD.
20.2-Operar GD de baixa e alta pressão.
20.3-Executar  operação  quebra-sal  em  situações  de  baixo

rendimento de produção de água de reserva no GD.
20.4-Executar limpeza mecânica e química em GD de alta e

baixa pressão.
20.5-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, no GD.
20.6-Executar procedimentos de segurança na operação de

equipamento de produção de aguada por osmose reversa.
20.7-Operar  o  equipamento  de  produção  de  aguada  por

osmose reversa.
20.8-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão,  no  equipamento  de  produção  de  aguada  por

osmose reversa.
21-Operação do sistema de

água salgada

21.1-Executar  os procedimentos de segurança na operação

do sistema de água salgada.
21.2-Distinguir redes e válvulas do sistema de água salgada

(incêndio, resfriamento, lastro, borrifo, circulação, esgoto e

sanitário).
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21.3-Operar sistema de água salgada.
21.4-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em redes, válvulas e acessórios do sistema.
21.5-Executar procedimentos previstos, na legislação sobre

prevenção, contenção e controle da poluição, por ocasião do

esgoto das praças de máquinas.

22- Operação do sistema de

óleo combustível (OC)

22.1-Executar os procedimentos de segurança na operação

do sistema de OC.
22.2-Distinguir os tipos de OC.
22.3-Distinguir redes e válvulas do sistema de OC.
22.4-Distinguir  tanques  de  armazenamento  e  de  serviço,

quanto à função e capacidade.
22.5-Efetuar  manobras  de  transferência  de  OC  entre

tanques.
22.6-Executar manobras de recebimento e transferência de

OC. 
22.7-Operar bombas do sistema de OC.
22.8-Verificar a quantidade de OC.
22.9-Verificar o consumo de
22.10-Verificar a qualidade de OC.
22.11-Registrar  os  dados  de  qualidade,  consumo  e

quantidade de OC.
22.12-Executar Cumprir  procedimentos  previstos  na

legislação  sobre  prevenção,  contenção  e  controle  da

poluição.
23- Operação de 

caldeiras

23.1-Executar Cumprir procedimentosde  segurança  na

operação de caldeiras.
23.2-Distinguir  tipos  de  caldeiras,  as  partes  básicas,  os

órgãos internos e externos e acessórios componentes.
23.3-Descrever os princípios de funcionamento da caldeira.
23.4-Executar  os  procedimentos  para  a  condução  da

caldeira.
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 23.5-Identificar as avarias operacionais em caldeiras.
23.6-Executar  os  procedimentos  prescritos  para  corrigir  as

avarias operacionais em caldeiras.
23.7-Executar  a  manutenção preventiva e  corretiva,  de  1º

escalão, em caldeiras e seus acessórios.

24-Operação de 

engrenagens redutoras, eixos,

mancais, hélices e

acoplamentos

24.1-Executar  procedimentos de segurança na operação de

engrenagens  redutoras,  eixos,  mancais,  hélices  e

acoplamentos.
24.2-Descrever  o  funcionamento  de  mancais  de

deslizamento, de rolamento, de sustentação e de escora.
24.3-Medir folgas em mancais.
24.4-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, em mancais.
24.5-Distinguir tipos de eixo.
24.6-Verificar o estado físico e funcionamento de eixos.
24.7-Ajustar  engaxetamentos  das  buchas  dos  eixos

propulsores.
24.8-Substituir o engaxetamento dos eixos propulsores.
24.9-  Executar  travamento  e  destravamento  eixos

propulsores.
24.10-Operar catraca.
24.11-Verificar o  funcionamento  de  acoplamentos  por

flanges, por luvas interna e externa, por arranjo SKF e por

fluidos.
24.12-Verificar o funcionamento de engrenagens redutoras e

mancais,  por  meio  de  indicadores  de  nível,  pressão  e

temperatura de óleo lubrificante (OL).
 24.13-Identificar alarme de perda de pressão de OL.
24.14-Verificar o OL quanto a sua qualidade e existência de

material estranho.
 24.15-Inspecionar hélices por ocasião da docagem do navio.
24.16-Executar manutenção, de  1º escalão, dos hélices por

ocasião da docagem do navio.
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24.17-Descrever procedimentos de alinhamentos, por meio

ótico  e  por  batimento  de  linha,  em  eixos  propulsores

seccionados.
24.18-Distinguir tipos de engrenagens.
24.19-Distinguir tipos de acoplamentos. 

25-Operação de aparelhos 

de troca de calor e de

resfriamento de máquinas

25.1-Executar procedimentos de segurança na operação de

aparelhos de troca de calor e de resfriamento de máquinas.
25.2-Operar condensadores principais e auxiliares.
25.3-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, nos condensadores principais e auxiliares.
25.4-Operar sistema de resfriamento de OL.
25.5-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, no sistema de resfriamento de OL.
25.6-Operar resfriadores de OL de máquinas auxiliares.
25.7-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, dos resfriadores de OL de máquinas auxiliares.
25.8-Executar  procedimentos  para  o  resfriamento  de

máquinas principais e auxiliares.
25.9-Operar Tanques Aquecedores Desarejadores (TAD).
25.10-Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva,  de  1º

escalão, de TAD.

26-Procedimentos de

 combate a incêndio (CBINC)

26.1-Executar procedimentos  de  segurança  no  combate  a

incêndio.
26.2-Descrever os elementos da combustão.
26.3-Descrever a dinâmica do incêndio.
26.4-Descrever as principais causas de incêndio.
26.5-Descrever os métodos de extinção de incêndio.
26.6-Classificar os incêndios.
26.7-Descrever as medidas preventivas contra incêndio.
26.8-Distinguir os agentes extintores.
26.9-Distinguir extintores portáteis.
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26.10-Operar extintores portáteis.
26.11-Operar equipamentos que utilizam água como agente

extintor.
26.12-Operar  equipamentos  que  utilizam  espuma  como

agente extintor.
26.13-Discriminar sistemas de detecção e alarme.
26.14-Discriminar sistemas fixos de combate.
26.15-Operar os sistemas fixos de combate.
26.16-Utilizar  equipamentos  e  acessórios  de  proteção  e

segurança.
26.17-Empregar  os  métodos  de  extinção  de  incêndio  em

praças de máquinas.
26.18-Empregar os procedimentos de CBINC em navios de

guerra.
26.19-Identificar os procedimentos de CBINC em plataformas

de pouso e decolagem.
26.20-Descrever a finalidade e as atribuições da equipe de

crache.
26.21-Executar  os  métodos  de  extinção  de  incêndio  em

navios mercantes.
26.22-Descrever a finalidade e as  atribuições do grupo de

CAV fixo.
26.23-Executar os procedimentos e as técnicas de CBINC em

instalações de terra.

27-Emprego das técnicas 

de controle de avarias (CAV)

27.1-Executar os  procedimentos  de  segurança  do  CAV,

considerando  os  riscos  implícitos  para  a  segurança  do

pessoal e do material.
27.2-Identificar  todos  os  recursos  de  CAV  disponíveis  na

estrutura de navio e OM de terra.
27.3-Descrever a organização do CAV.
27.4-Descrever  constituição,  finalidades  e  atribuições  da
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estação central e dos grupos de reparo.
27.5-Descrever a organização da ação conjunta dos grupos

de reparo.
27.6-Registrar a plotagem de avarias empregando simbologia

padrão.
27.7-Interpretar  o  registro  da  simbologia  padrão,  para

acompanhar a evolução de avaria.
27.8-Descrever  a  importância  da  operação  dos  meios  de

comunicações interiores nas fainas de CAV.
27.9-Executar  os  procedimentos  de  segurança  do  CAV

considerando  os  riscos  implícitos  para  a  segurança  do

pessoal e do material.
27.10-Operar equipamentos fixos e móveis de CAV.
27.11-Descrever  os  princípios  de  estabilidade  e

flutuabilidade.
27.12-Descrever  a  influência  da  transferência  de  pesos  na

estabilidade transversal ou longitudinal.
27.13-Descrever os efeitos de superfície livre e água aberta

na estabilidade e flutuabilidade do navio.
27.14-Descrever procedimentos para manter a estabilidade

do navio.
27.15-Executar fainas de esgotamento.
27.16-Operar recursos de CAV disponíveis para as praças de

máquinas.
27.17-Estabelecer as condições de fechamento do material.
27.18-Efetuar  manobras  de  líquidos  para  manter  o  navio

compassado, trimado e aprumado.
27.19-Executar manutenção dos acessóriosque  garantem  a

estanqueidade.
27.20-Executar  testes  de  estanqueidade  em

compartimentos.
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27.21-Empregar  as  técnicas  do  CAV  na  contenção  de

alagamentos.
27.22-Executar fainas de escoramento.
27.23-Executar os procedimentos de CAV no CBINC.
27.24-Efetuar manobras com a rede de incêndio.
27.25-Organizar equipes de CAV.
27.26-Executar adestramento de CAV.
27.27-Manter as estações de espuma, os sistemas fixos de

CO2, os dutos e flaps de ventilação em condições de pronto

uso.
27.28-Manter  material  e  equipamentos  de  CAV  em

condições de pronto uso.
27.29-Executar  os procedimentos de primeiros socorros em

combate.
27.30-Correlacionar todos os recursos de CAV disponíveis a

situações de emprego.
27.31-Descrever a finalidade e as atribuições do Grupo de

Socorro Externo (GSE).

28-Registros técnicos

28.1-Empregar as informações contidas nos diversos tipos de

documentos técnico-administrativos de máquinas.
28.2-Registrar testes, rotinas e informações de máquinas em

documentos de controle técnico-administrativo.
28.3-Manter  atualizadas  as  informações  contidas  em

documentos técnico-administrativos de máquinas.
28.4-Realizar os procedimentos de emergência utilizados na

operação de máquinas.
28.5-Ajudar  o  supervisor  na  elaboração  de  relatórios  de

avarias.
28.6-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros.
28.7-Manter o arquivo de trabalho organizado.

29-Utilização de listagem ou

catálogo de sobressalentes

29.1-Obter  informações  no  Plano  de  Apoio  Logístico

Integrado (PALI) e/ou catálogos de sobressalentes.
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29.2-Utilizar as informações  doPALI  e/ou  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos.
29.3-Comparar  especificações  obtidas  de  sobressalentes

com os itens a serem substituídos.

30-Preenchimento de pedidos

de serviços (PS)

30.1-Descrever a estrutura documental do PS.
30.2-Preparar informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas.
30.3-Efetuar o controle de PS e ordens de serviço.
30.4-Acompanhar  o  andamento  do  reparo  junto  às

Organizações Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) e OM

de apoio.

31-Preenchimento de

 pedidos de material

31.1-Identificar itens pelo número de estoque, nos diversos

sistemas  empregados  pela  MB,  com  base  nos  manuais

técnicos, planos ou listas de dotação de sobressalentes.
31.2-Elaborar pedidos de aquisição de material, seguindo as

normas em vigor na MB e ordens internas.

32-Condicionamento e

 Higidez Física

32.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.
32.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar.
32.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na

norma em vigor.
32.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.
32.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na

norma em vigor.
32.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida.
32.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma

em vigor.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-MP
COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Comprometimento

Capacidade de desenvolver

alto grau de compromisso com

os trabalhos e seus resultados,

de modo tomar as

providências necessárias para

atingir os resultados previstos.

1.1-Executar  suas  tarefas  até  o  cumprimento  da  missão,

sem designá-las a outro nos momentos de dificuldade.

1.2-Executar os  procedimentos  previstos,  informando  à

equipe as dificuldades encontradas.

1.3-Apresentar alternativas  para  que  as  tarefas  sejam

cumpridas. 

2-Comunicação

 Capacidade de transmitir e

receber informações faladas,

escritas ou visuais de forma

clara e objetiva, com

entendimento entre os

envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das

tarefas.

2.1-Demonstrar clareza e objetividade ao expor suas ideias

ou ordens.

3-Cultura de Qualidade 

Capacidade de primar pela

qualidade para buscar

contínuas melhorias nos

processos de trabalho e

otimizar resultados.

3.1-Manter-se  focado no trabalho  de  grupo,  isolando

estímulos externos impertinentes à tarefa.

3.2-Aplicar os conhecimentos atualizados  na  execução das

tarefas.
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4-Disponibilidade 

Capacidade de se manter

acessível aos militares pares e

subordinados,e/ou engajar-se

em tarefas sempre que

necessário.

4.1-Mostrar  disposição  para  ajudar,  nos  momentos  de

dificuldades, dúvidas ou falta de material.

5-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se

nas atividades coletivas,

contribuir espontânea e

desinteressadamente com as

atividades de outrem,

esforçando-se em benefício de

uma causa comum, sem ater-

se aos problemas peculiares e

limitados a sua

função.

5.1-Participar  de  todas  as  tarefas,  inclusive  as  que

requerem força física.

5.2-Estimular o surgimento de ideias criativas pela equipe,

disseminando-as sem apropriar-se delas.

5.3-Escutar  opinião  dos  componentes  do grupo  sobre  as

tarefas rotineiras.

5.4-Estimular  o  espírito  de  coesão  e  camaradagem  da

equipe.

6-Iniciativa

Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada,

sobre ideias e/ou fatos

inesperados, principalmente

em situações de emergência

e/ou perigo, independente de

ordem, visando a uma solução

imediata.

6.1-Atuar espontaneamente  frente  a  uma  demanda  ou

problema, a  fim  de contribuir para melhor execução das

tarefas. 
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7-Liderança

Capacidade de agregar,

orientar e canalizar esforços

pessoais e/ou grupais, a fim

de atingir objetivos

organizacionais,

estabelecendo um clima de

motivação e desenvolvimento

da equipe.

7.1-Demonstrar  satisfação  profissional  na  execução  das

tarefas atinentes à especialidade. 

7.2-  Integrar  a  equipe  durante  situações  de  perigo,

dificuldades ou inopinadas, até a solução do problema.

7.3- Identificar a importância e o empenho do trabalho em

equipe para o sucesso das tarefas.

7.4-Executar as  tarefas  estabelecidas,  promovendo  a

motivação na equipe. 

7-5-Praticar  a  descentralização  das  tarefas  preparando  a

equipe para assumir responsabilidades.

 8-Organização e

Planejamento 

Capacidade de planejar ações,

organizar ambiente ou equipe,

de forma a priorizar a

sequência necessária ou a

forma de execução das

tarefas, visando atingir os

objetivos previstos.

8.1-Manter  local  de  trabalho  organizado,  facilitando  a

localização de objetos e ou manuais. 

8.2-Repartir,  imparcialmente,  as  tarefas  de  modo  a

potencializar os resultados. 

8.3-Planejar a execução das tarefas, de acordo com prazos e

disponibilidade de recursos físicos e humanos. 

9-Relacionamento

Interpessoal 

Capacidade deinteração

empática e respeitosa, mesmo

em situações adversas, sob

pressão ou estresse intenso,

mantendo um ambiente

organizacional agradável e

unido. 

9.1-Relacionar-se de forma cooperativa e agregadora com

os componentes da equipe para  que  as  tarefas  sejam

realizadas da melhor forma possível.

9.2-  Ouvir  o  pessoal  envolvido na execução da tarefa,

agindo com  tolerância  perante  erros,  limites  e

desconhecimentos.

9.3-Separar as questões profissionais das pessoais.

9.4-Manter cortesia no trato com a equipe.
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10-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com

seus deveres, assumindo seus

atos e opiniões, mesmo em

situações adversas.

10.1-Executar com as obrigações inerentes a sua função. 

2.19. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE MR (MANOBRAS E REPAROS) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

MR.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.19.1. Perfil Profissional 

A  Praça  especializada  em  Manobras  e  Reparos  (MR)  prepara  os  navios  para

procedimentos  e  manobras  marinheiras;  executa  toques  de  apito  em  rotina  e  em

cerimoniais;  opera e mantém equipamentos no convés;  distribui  aparelhos de força para

manobra de peso, carga e descarga do navio. Coordena equipes de trabalho no convés de

navios. Navega por instrumentos em navios e embarcações de porte médio, de acordo com

as normas de navegação internacional. Pinta compartimentos e obras vivas em meios navais;

emprega técnica de tratamento de corrosão; executa trabalhos em cabos de fibras especiais

e de aço e organiza paióis. 

Para o desenvolvimento dessas competências, o CB-MR é capacitado, no Curso de

Especialização de Manobras e Reparos (C-Espc-MR), nos sistemas e equipamentos comuns

ou  de largo emprego nos navios da MB. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-MR no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-

MR será estimulado a desenvolver tais competências permearão as atividades acadêmicas do

C-Espc- MR e toda a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-MR
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concludente do C-Espc-MR receberá diploma de Técnico de Nível  Médio em Manobras e

Equipamentos de Convés.  

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS  DO CB-MR 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

1-Emprego de manuais e

normas técnicas 

1.1-Empregar informações contidas em manuais de 

operação de equipamentos. 
1.2-Interpretar  instruções  e  dados  de  manuais  técnicos,

listas, croquis, almanaque náutico, tábua de marés e outras

publicações   de  auxílio  à  navegação,  de  acordo  com  as

normas técnicas estabelecidas. 
1.3-Aplicar  as  normas do Regulamento Internacional  para

Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM). 
1.4-Empregar as informações contidas em manuais técnicos

na operação e manutenção de equipamentos. 
1.5-Realizar  levantamento  de  dados  técnicos  fornecidos

pelo  fabricante  do  equipamento,  registrando-os  numa

planilha. 
1.6-Aplicar  o  sistema  de  manutenção  referente  ao

equipamento, de acordo com instruções do manual técnico,

comparando com os dados registrados em livro de registro

de manutenção. 
1.7-Verificar  a  condição  de  operação  dos  equipamentos

eletro hidráulicos, por meio  dos  procedimentos contidos

nas instruções  do  manual  técnico,  registrando  as

informações operacionais.
1.8-Operar equipamentos eletro hidráulicos, de acordo com

procedimentos   e   dados   contidos  no   manual  técnico,

planos  e projetos  específicos,  observando  instruções  dos

comandos do operador, registrando as informações.
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 2-Operação de 

equipamentos de

comunicações 

2.1-Cumprir  procedimentos  de segurança na  operação de

equipamentos de comunicações exteriores e interiores. 
2.2-Utilizar  o  procedimento  fonia  previsto  para

comunicações exteriores. 
2.3-Utilizar  o  procedimento  telefônico  previsto  para

comunicações interiores. 
2.4-Operar  equipamentos  de  comunicações  exteriores  e

interiores. 
 

 

 

 

 

 

3-Produção oral e escrita em

Inglês 

3.1-Reconhecer  palavras  e  expressões  escritas  de  uso

corrente no contexto do trabalho. 
3.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e

usuais,  escritas  em textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,

cartazes e folhetos empregados no contexto técnico em que

trabalha. 
3.3-Interpretar as principais instruções contidas em manuais

e planos escritos em Inglês. 
3.4-Extrair dados técnicos dos sistemas e equipamentos de

manuais e planos escritos em Inglês. 
3.5-Empregar, oralmente, expressões e frases simples para

descrição de situações do ambiente de trabalho. 
3.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos. 
3.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho. 
 

  4-Cumprimento de normas

 de segurança 

4.1-Observar  avisos  e  normas  de  segurança  preconizadas

pelo fabricante do equipamento. 
4.2-Verificar  condições do ambiente  de trabalho (limpeza,

umidade, iluminação e etc.) onde há uso de equipamentos

eletro  hidráulicos  e  respectivos  quadros  elétricos  que

possam oferecer risco à segurança do pessoal e do material. 
4.3-Manter afixados avisos ou lembretes de alerta sempre
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que  os  equipamentos  ou  disjuntores  devam  permanecer

desalimentados. 
4.4-Usar o equipamento de proteção individual compatível

com  atarefa  a  executar,  orientando  outros  militares

envolvidos na faina. 
4.5-Identificar ações preventivas para evitar  ocorrência de

choque elétrico. 
4.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros. 
4.7-Cumprir procedimentos de segurança previstos durante

as fainas marinheiras, manobras de peso e pinturas. 
4.8-Identificar  a  área  de  atuação da Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes (CIPA). 

5-Cumprimento do 

sistema de manutenção

planejada(SMP) 

 

5.1-Diferenciar escalões de manutenção, de acordo com as

instruções dos cartões do SMP. 
5.2-Aplicar  os tipos de manutenção preventiva e corretiva

afetas às fainas de convés. 
5.3-Identificar as Organizações Militares Prestadoras  de

Serviços(OMPS) que executam os escalões de  manutenção

de equipamentos. 
5.4-Acompanhar a Praça EL/MO no cumprimento do SMP

dos equipamentos eletro hidráulicos. 
5.5-Registrar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  em

documento apropriado. 
5.6-Manter em condições de pronto uso as ferramentas de

trabalho. 
5.7-Comunicar  a  necessidade  de  substituição  de  peças,

unidades  e  componentes  de  equipamentos,  depois  de

esgotados os recursos disponíveis. 
6.1-Interpretar a publicação Arte Naval. 

6.2-Identificar a nomenclatura de navios. 

6.3-Diferenciar classes de navios. 

6.4-Identificar as divisões do casco. 
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6-Identificação da 

estrutura de meios navais 

6.5-Distinguir as peças da estrutura de cascos metálicos. 

6.6-Identificar os acessórios do casco. 

6.7-Identificar  os  princípios  de  deslocamento,

flutuabilidade e estabilidade do navio. 

 

 

7-Execução de toques 

de apito 

7.1-Identificar as partes do apito. 

7.2-Manusear apito marinheiro. 

7.3-Executar notas musicais. 

7.4-Executar toques de rotina. 

7.5-Executar toques de cerimonial. 

7.6-Executar toques de fainas marinheiras. 

 

 

 

 

8-Utilização de cabos e

 espias em fainas marinheiras 

8.1-Cumprir  procedimentos  de segurança na  utilização de

cabos em fainas marinheiras. 
8.2-Identificar cabos e estropos correspondente a cada faina

marinheira. 
8.3-Utilizar os termos náuticos referentes aos cabos e suas

manobras. 
8.4-Converter  unidades  de  medida:  centímetro,  polegada,

jarda, pés, tonelada e quilo. 
8.5-Calcular cargas de segurança e ruptura de cabos. 
8.6-Cumprir  procedimentos  de segurança na  utilização de

ferramentas,  acessórios  e  equipamentos  no  manuseio  de

cabos. 
8.7-Utilizar ferramentas e acessórios empregados em fainas

marinheiras: alicate universal, chave de boca, gabaritos de

espias, martelo, torno, faca marinheira, macetes, turquesa,

paquímetro, espichas, grampos etc. 
8.8-Operar guincho e cabrestante. 

8.9-Operar turcos. 

8.10-Executar  nós  e  voltas  correspondentes  as  fainas

marinheiras. 
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8.11-Confeccionar costuras e alças em cabos de aço. 

8.12-Executar trabalhos marinheiros com diversos tipos de

cabos  de  fibras:  falcaças,   nós   e   voltas,   malhas,

aboçaduras,   botões,  alças, estropos,pinhas,  gaxetas,

defensas, coxins, redes e escada de quebra peito, retinidas,

rateiras e garatéias. 
8.13-Empregar  cabos  e  estropos  em  pontos  fixos  e  de

laborar. 
8.14-Desfazer aduchas 

8.15-Desbolinar cabos. 

8.16-Empregar cabos em dispositivos de reboque. 

8.17-Executar faina de rocegagem de objetos perdidos no

mar. 
8.18-Empregar cabos em recolhimento de náufragos e alvos.

8.19-Empregar cabos para a peação de material volante de

bordo. 
8.20-Empregar cabos para pegar bóia. 

8.21-Laborar,  sozinho ou em equipe,  os  diversos  tipos de

cabos. 
8.22-Executar a manutenção preventiva dos cabos de aço e

de fibras por processos químicos (óleo e graxa). 
8.23-Executar  a  manutenção  preventiva  de  fibras  por

processos  mecânicos:  engaiar,  percintar,  trincafiar,  forrar,

encapar e emangueirar. 
 

 

 

9.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  execução de

manobras de peso. 
9.2-Identificar  cabos  e  ferragens  correspondentes  a  cada

manobra de peso. 
9.3-Calcular o material  a ser empregado em manobras de

peso. 
9.4-Cumprir  procedimentos  de segurança na  utilização de
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 9-Execução de manobras

 de peso 

 

equipamentos em manobras de peso. 
9.5-Operar turcos e pau de cargas de manobras de peso. 
9.6-Confeccionar cabrilha. 
9.7-Operar cabrilha. 
9.8-Arriar escada de portaló. 
9.9-Içar escada de portaló. 
9.10-Arriar ferro. 
9.11-Operar pau de surriola. 
9.12-Arriar lancha. 
9.13-Içar lancha. 
9.14-Diferenciar tipos de balsas. 
9.15-Descrever o funcionamento do aparelho hidrostático. 
9.16-Operar aparelho hidrostático. 
9.17-Remover balsas do berço. 
9.18-Colocar balsas no berço. 
9.19-Distribuir os aparelhos de força para manobra de peso. 
9.20-Executar  procedimentos  de  operação  de  carga  e

descarga em geral e de contêineres. 
9.21-Estivar cargas em geral e contêineres. 

 

 

 

 

10-Execução das fainas de

suspender e fundear 

  

10.1-Cumprir procedimentos de segurança na utilização de

equipamentos  empregados  em  fainas  de  suspender  e

fundear. 
10.2-Identificar  o  guarnecimento  da  tripulação  para  o

Detalhe Especial para o Mar. 
10.3-Identificar o guarnecimento da tripulação para Postos

de Combate. 
10.4-Identificar o guarnecimento da tripulação para Postos

de Abandono. 
10.5-Cumprir procedimentos de segurança na execução das

fainas de suspender e fundear. 
10.6-Identificar  os  equipamentos  e  as  ferragens

correspondentes às fainas de suspender e fundear. 
10.7-Descrever  o  funcionamento  dos  equipamentos  de
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suspender e fundear. 
10.8-Identificar a estrutura de instalação de equipamentos

de suspender e fundear no navio. 
10.9-Calcular a quantidade de quartéis de amarra e cabo de

arinque empregados em fainas de suspender e fundear. 
10.10-Operar equipamentos de suspender e fundear. 
10.11-Utilizar marreta. 
10.12-Executar  os  procedimentos  de  preparação  para  o

suspender e fundear. 
 

 

  

 

11-Execução de técnicas de

tratamento da corrosão 

11.1-Identificar  elementos  que  provocam  corrosão  em

navios. 
11.2-Localizar a existência de corrosão a bordo. 
11.3-Cumprir procedimentos de segurança na utilização de

ferramentas empregadas no tratamento da corrosão. 
11.4-Utilizar martelo pneumático (agulheiro). 
11.5-Utilizar martelete. 
11.6-Executar  técnicas  de  combate  a  corrosão  em

superfícies metálicas. 
11.7-Utilizar lixadeira. 
11.8-Bater ferrugem. 
11.9-Escovar superfícies. 
11.10-Lixar superfícies. 
11.11-Aplicar zarcão em superfícies. 
11.12-Executar  técnicas  de  combate  a  corrosão  em

superfícies de madeira. 
11.13-Executar  técnicas  de  combate  a  corrosão  em

superfícies de fibra. 
 

12-Execução de técnicas de

pintura 

12.1-Cumprir procedimentos de segurança na execução de

serviços de pintura. 

12.2-Distinguir  materiais  de  pintura:  tintas,  seladores,

vernizes e solventes. 

12.3-Identificar  os  esquemas  padronizados  de  pinturas

utilizados na MB. 
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12.4-Verificar  as  condições  de  umidade  relativa  do  ar

adequadas a execução da pintura. 

12.5-Utilizar pincéis, trinchas e rolos. 

12.6-Operar pistolas. 

12.7-Pintar compartimentos de navios. 

 

 

13-Execução de

 procedimentos de docagem e

desdocagem 

13.1-Cumprir procedimentos de segurança na execução de

procedimentos de docagem e desdocagem. 
13.2-Preparar navio para docagem. 
13.3-Acompanhar a ação dos rebocadores na manobra de

docagem. 
13.4-Passar espias de atracação. 
13.5-Identificar as normas de segurança previstas para navio

docado. 
13.6-Pintar obras vivas. 
13.7-Preparar navio para desdocagem. 

 

 

 

 14-Execução das fainas de

transferências no 

mar 

14.1-Cumprir procedimentos de segurança na execução das

fainas de transferências no mar. 
14.2-Utilizar machado do CAV para largar o dispositivo em

situações de emergência. 
14.3-Operar a máquina do leme. 
14.4-Laborar  cabos  para  preparar  o  dispositivo  de

transferência de carga e/ou pessoal no mar. 
14.6-Laborar cabos para preparar os dispositivos de  light-

line e de carga leve. 
14.7-Identificar os sinais visuais noturnos e diurnos. 
14.8-Preparar estação de recolhimento de homem ao mar. 

 

 

 15-Execução de fainas de

socorro e salvamento 

 

15.1-Cumprir procedimentos de segurança na execução das

fainas de socorro e salvamento. 
15.2-Interpretar  a  legislação sobre o serviço de socorro e

salvamento. 
15.3-Descrever as etapas de reboque de navios. 

15.4-Participar da faina de reboque. 
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15.5-Descrever as etapas de desencalhe de navios. 
15.6-Montar  o  dispositivo  empregado  em  desencalhe  de

navios (beach-gear). 
15.7-Lançar beach-gear. 
15.8-Recolher beach-gear. 
15.9-Identificar os procedimentos básicos de sobrevivência

no mar, rios e lagoas. 
  

16-Execução de cálculos

náuticos e maregráficos 

16.1-Transformar  rumos  e  marcações  da  agulha  em

verdadeiras e vice-versa. 
16.2-Determinar  o  desvio  da  agulha,  utilizando  modelo

adotado pela MB. 
16.3-Transformar  rumos  magnéticos  e  verdadeiros  em

rumos da agulha e vice-versa. 
16.4-Determinar a distância de objeto no horizonte. 
16.5-Calcular a direção e intensidade do vento, utilizando a 

Rosa de Manobras. 
16.6-Identificar tábua de marés. 

 

 

 

 

 

 

17-Execução de tarefas 

básicas de auxílio 

a navegação 

17.1-Cumprir os procedimentos do RIPEAM. 
17.2-Diferenciar tipos de navegação. 
17.3-Diferenciar tipos de sinalização náutica: bóias, balizas,

luzes de navegação e marcas. 
17.4-Utilizar transferidor, réguas graduadas e paralelas. 
17.5-Utilizar compassos de navegação. 
17.6-Utilizar transferidor universal. 
17.7-Utilizar régua e tábua de marés. 
17.8-Cumprir os procedimentos de segurança na operação

de equipamentos e instrumentos de navegação. 
17.9-Operar sextante. 
17.10-Operar aparelho Global Position Sistem (GPS). 
17.11-Executar  a  marcação  e  determinações  náuticas  nas

fainas de suspender e fundear, desatracar e atracar, pegar e

largar a bóia. 
17.12-Distinguir setor de visibilidade de farol. 

17.13-Utilizar sistemas de balizamento “A” e “B”. 
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17.14-Obter rumos e marcações a bordo. 
17.15-Interpretar  dados  fornecidos  pelas  agulhas

magnéticas e giroscópicas. 
17.16-Utilizar fraseologia padrão de navegação. 
17.17-Executar manobras com embarcações miúdas. 
17.18-Realizar  navegação  estimada  em  águas  interiores,

com o auxílio de radar e ecobatímetro. 
 

 

18-Manobra com navios e

embarcações miúdas 

 

18.1-Distinguir as características dos tipos de lemes. 

18.2-Cumprir a fraseologia padrão do timoneiro. 
18.3-Cumprir a fraseologia padrão do sota timoneiro. 
18.4-Classificar  as  embarcações  miúdas,de acordo com as

característica técnicas. 
18.5-Distinguir as partes componentes da mastreação. 
18.6-Diferenciar o funcionamento de embarcações miúdas:

remo,vela e a motor. 
18.7-Patroar lanchas em águas interiores. 
18.8-Distinguir bandeiras e insígnias em embarcações. 
18.9-Executar procedimentos de honras de continência em

embarcações. 
 19-Execução de

procedimentos básicos de

inspeção naval 

19.1-Interpretar as normas que orientam a inspeção naval. 
19.2-Executar procedimentos de atracação na abordagem 

de embarcações. 
19.3-Participar da execução da inspeção naval. 

 

 

 

20-Procedimentos de 

combate a incêndio 

(CBINC) 

20.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  no  combate  a

incêndio. 
20.2-Descrever os elementos da combustão. 
20.3-Descrever a dinâmica do incêndio. 
20.4-Descrever as principais causas de incêndio. 
20.5-Descrever os métodos de extinção de incêndio. 
20.6-Classificar os incêndios. 
20.7-Descrever as medidas preventivas contra incêndio. 
20.8-Distinguir os agentes extintores. 
20.9-Distinguir extintores portáteis. 
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20.10-Operar extintores portáteis. 
20.11-Operar equipamentos que utilizam água como agente

extintor. 
20.12-Operar  equipamentos  que  utilizam  espuma  como

agente extintor. 
20.13-Discriminar sistemas de detecção e alarme. 
20.14-Discriminar sistemas fixos de combate. 
20.15-Operar os sistemas fixos de combate. 
20.16-Utilizar  equipamentos  e  acessórios  de  proteção  e

segurança. 
20.17-Empregar as técnicas de CBINC. 
20.18-Empregar  os  métodos  de  extinção  de  incêndio  em

praças de máquinas. 
20.19-Empregar os procedimentos de CBINC em navios de

guerra. 
20.20-Descrever a finalidade e as atribuições da equipe de

CRACHE. 
20.21-Executar  os  métodos  de  extinção  de  incêndio  em

navios mercantes. 
20.22-Descrever a finalidade e as atribuições do grupo de

CAV fixo. 
20.23-Executar os procedimentos e as técnicas de CBINC em

instalações de terra. 

21-Emprego das técnicas de

CAV 

 

21.1-Identificar  todos  os  recursos  de  CAV  disponíveis  na

estrutura de navio e OM de terra. 
21.2-Descrever a organização do CAV. 
21.3-Descrever  constituição,  finalidades  e  atribuições  da

estação central e dos grupos de reparo. 
21.4-Descrever a organização da ação conjunta dos grupos

de reparo. 
21.5-Registrar  a  plotagem  de  avarias  empregando

simbologia padrão. 
21.6-Interpretar  o  registro  da  simbologia  padrão,  para
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acompanhar a evolução de avaria. 
21.7-Descrever  a  importância  da  operação  dos  meios  de

comunicações interiores nas fainas de CAV. 
21.8-Cumprir os procedimentos de segurança do CAV

considerando  os  riscos  implícitos  para  a  segurança  do

pessoal e do material. 
21.9-Operar equipamentos fixos e móveis de CAV. 
21.10-Descrever  os  princípios  de  estabilidade  e

flutuabilidade. 
21.11-Descrever a influência da transferência de pesos na

estabilidade transversal ou longitudinal. 
21.12-Descrever os efeitos de superfície livre e água aberta

na estabilidade e flutuabilidade do navio. 
21.13-Descrever procedimentos para manter a estabilidade

do navio. 
21.14-Executar fainas de esgotamento. 
21.15-Estabelecer as condições de fechamento do material. 
21.16-Executar manutenção  dos acessórios que garantem a

estanqueidade. 
21.17-Executar  testes  de  estanqueidade  em

compartimentos. 
21.18-Empregar  as  técnicas  do  CAV  na  contenção  de

alagamentos. 
21.19-Executar fainas de escoramento. 
21.20-Executar os procedimentos de CAV no CBINC. 
21.21-Efetuar manobras com a rede de incêndio. 
21.22-Coordenar equipes de CAV. 
21.23-Executar adestramento de CAV. 
21.24-Manter as estações de espuma, os sistemas fixos de

CO2, os dutos e flaps de ventilação em condições de pronto

uso. 
21.25-Manter  material  e  equipamentos  de  CAV  em
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condições de pronto uso. 
21.26-Cumprir os procedimentos de primeiros socorros em

combate. 
21.27-Correlacionar todos os recursos de CAV disponíveis a

situações de emprego. 
21.28-Descrever a finalidade e as atribuições do Grupo de

Socorro Externo (GSE). 
 

 

 

 

22-Registros técnicos 

22.1-Empregar as informações contidas nos diversos tipos

de documentos técnico-administrativos de máquinas. 
22.2-Registrar  testes,  rotinas  e  informações  de  máquinas

em documentos de controle técnico-administrativo.
22.3-Manter  atualizadas  as  informações  contidas  em

documentos técnico-administrativos de máquinas. 
22.4-Registrar  os procedimentos de emergência utilizados

na operação de máquinas. 
22.5-Subsidiar o supervisor na elaboração de relatórios de 

avarias. 
22.6-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros. 
22.7-Manter organizado arquivo de trabalho. 

  

23-Preenchimento de

 pedidos de serviços (PS) 

23.1-Descrever a estrutura documental do PS. 
23.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 
23.3-Efetuar o controle de PS e ordens de serviço. 
23.4-Acompanhar o andamento do reparo junto às OMPS e 

OM de apoio. 
 

 

24-Preenchimento de

 pedidos de material 

24.1-Identificar itens pelo número de estoque, nos diversos

sistemas  empregados  pela  MB,  com  base  nos  manuais

técnicos, planos ou listas de dotação de sobressalentes. 
24.2-Elaborar pedidos de aquisição de material, seguindo as

normas em vigor na MB e ordens internas. 
24.3-Controlar  o  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados. 
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 25-Condicionamento e

Higidez Física 

25.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 

25.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
25.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na

norma em vigor. 
25.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor. 
25.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na

norma em vigor. 
25.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 
25.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma

em vigor. 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-MR 
 COMPETÊNCIAS INDICADORES 

 1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto grau de

compromisso com as tarefas e seus

resultados, de modo a tomar as

providências necessárias para atingir os

resultados previstos. 

1.1-Agregar valor  aos processos de trabalho,  de

forma voluntária.

1.2-Executar suas tarefas até o cumprimento da

missão,  sem  designá-las  a  outro  militar  nos

momentos de dificuldade. 

1.3-Manter-se vinculado às tarefas durante todas

as etapas  de  sua  execução,  demonstrando

interesse pela dinâmica da equipe. 

2-Controle Emocional 

Capacidade de dominar e direcionar

suas reações emocionais, mesmo frente

a situações adversas, mantendo o

2.1-Manter  capacidade  de  análise  e  tomada  de

decisão  nas  situações  nas  situações  de  perigo

rotineiras que envolvem explosivos e armas. 
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-MR 
 COMPETÊNCIAS INDICADORES 

controle para decidir e agir

adequadamente. 

3-Coragem Moral  

Capacidade de defender e se comportar

com base no correto, justo e o próprio,

mesmo com risco evidente de prejuízo

pessoal. 

 3.1-Assumir suas decisões. 

 

 

4-Criatividade 

Capacidade de encontrar novas ideias,

viáveis e adequadas para a solução de

problemas, situações inopinadas e/ou

impasses. 

4.1-Apresentar alternativas novas para melhorar os

processos de trabalho. 

 

 5-Cultura de Qualidade 

 Capacidade de primar pela qualidade,

buscando contínuas melhorias para

aperfeiçoamento dos  processos de

trabalho, otimizando os resultados. 

5.1-Estimular  que a execução dos procedimentos

seja feita por especialistas. 
5.2-Realizar as tarefas com dedicação e empenho

visando cumprimento da missão. 
5.3-Manter  atenção  elevada  durante  as  tarefas

para evitar erros e maximizar resultados. 
5.4-Estimular o nivelamento de conhecimento da

equipe. 
6-Flexibilidade 

Capacidade de adaptar-se as mudanças

 e as necessidades emergentes, de 

rever postura mediante situações 

inopinadas ou opiniões divergentes. 

6.1-Implantar  mudanças  necessárias  ao

aprimoramento das tarefas. 
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-MR 
 COMPETÊNCIAS INDICADORES 

7-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo hábil e de

forma adequada, sobre ideias e/ou fatos

inesperados, principalmente em

situações de emergência e/ou perigo,

independente de ordem, visando a uma

solução imediata. 

7.1-Realizar as ações que estejam no seu nível de

decisão e  que  sejam necessárias  ao  sucesso  das

tarefas, sem perder tempo aguardando ordens. 

7.2-Agir espontaneamente frente a uma demanda

ou  problema,  a  fim  de  contribuir  para  melhor

execução das tarefas. 
7.3-Executar  as  tarefas  inerentes  a  sua

especialidade, sem necessidade de ser mandado.

8-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou grupais,

a fim de atingir objetivos organizacionais,

estabelecendo um clima de motivação e

desenvolvimento da equipe. 

8.1-Praticar  a  descentralização  das  tarefas

preparando membros da equipe para assumirem

suas responsabilidades. 

8.2-Promover o envolvimento de todos na tarefa

para garantir o pleno aproveitamento de talentos.

8.3-Reconhecer  a  importância  e  o  empenho  do

trabalho em equipe para o sucesso da missão. 

8.4-Identificar  o  potencial  da  equipe  para

estabelecer vínculos de confiança.

8.5-Cumprir as tarefas estabelecidas, sem reclamar

e ou promover desmotivação na equipe. 

8.6-Estar presente com o grupo nas dificuldades ou

inopinados até a solução do problema. 
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-MR 
 COMPETÊNCIAS INDICADORES 

8.7-Diante  de  situações  inesperadas,  manter

equipe motivada e unida. 

8.8-Estimular o sentimento de pertencimento em

cada integrante da equipe. 

8.9-Demonstrar segurança e firmeza, promovendo

um clima de confiança. 

9-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe no

alcance das metas e cumprimento das

tarefas, superando as dificuldades e

inopinados. 

9.1-Agir de acordo com os valores organizacionais

que acredita, conquistando a equipe na busca do

cumprimento das missões. 

10-Organização e Planejamento

Capacidade planejar ações, organizar

ambiente ou equipe de forma a priorizar

a sequência necessária ou a forma de

execução das tarefas, visando atingir os

objetivos previstos. 

10.1-Distribuir imparcialmente as tarefas de modo

a potencializar os resultados. 
10.2-Disponibilizar o tempo ideal para solucionar

os problemas, não sendo precipitado nem tardio. 
10.3-Manter  local  de  trabalho  organizado,

facilitando a localização de objetos e ou manuais. 
10.4-Planejar a realização das tarefas, utilizando o

tempo de forma eficaz. 
10.5-Planejar  a  execução  das  tarefas,  de  acordo

com prazos e disponibilidade de recursos físicos e

humanos. 
10.6-Compatibilizar a realização das tarefas com o

tempo, de forma a cumprir as missões dentro do

prazo. 
11-Proatividade 

Capacidade de apresentar atitudes

prévias capazes de impedir agravamento

11.1-Comunicar  ao  escalão  superior  assim  que

observada  uma  restrição  ou  limitação  que

comprometa a funcionalidade do meio. 
11.2-Providenciar,  no  período  que  antecede
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de problemas ou situações inopinadas

que afetem o sucesso do cumprimento

das tarefas. 

comissões  e  destaques,  sobressalentes  de  itens

necessários  para  pronto  emprego,  caso  haja

necessidade. 
11.3-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis

problemas, delineando  algumas  linhas  de  ações

para solucioná-los ou evitar agravamento. 
12-Relacionamento Interpessoal

Capacidade de interação empática e

respeitosa, mesmo em situações

adversas, sob pressão  ou  de estresse

intenso, mantendo um ambiente

organizacional agradável e unido. 

12.1-Relacionar-se  de  forma  cooperativa  e

agregadora com os militares da equipe para que

as  tarefas  sejam  realizadas  da  melhor  forma

possível. 
12.2-Separar questões profissionais das pessoais. 
12.3-Conviver harmoniosamente com o grupo. 
12.4-Ser cortês no trato com a equipe. 
12.5-Respeitar  o  conhecimento  do  pessoal

envolvido  na  execução  da  tarefa,  agindo  com

tolerância  perante  erros,  limites  e

desconhecimentos. 

2.20. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE MT (ARTÍFICE DE METALURGIA) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

MT.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.20.1. Perfil Profissional 

A Praça especializada em Artífice de Metalurgia (MT) opera e mantém máquinas e

ferramentas utilizadas nas oficinas de metalurgia;  executa trabalhos de corte e solda em

metais; verifica descontinuidades em juntas soldadas por ensaios não destrutivos; interpreta

desenho técnico e traça esboço; executa trabalhos de serralheria e caldeiraria. Além disso,

coordena atividades e lidera equipes de Controle de Avarias(CAV). 

Para o desenvolvimento dessas competências, o CB-MT é capacitado, no Curso de

Especialização de Artífice de Metalurgia (C-Espc-MT), nas máquinas e equipamentos afetos a
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sua  especialidade,  comuns  ou  de  largo  emprego  nos  navios  da  MB.  Estas  máquinas,

equipamentos  e  os  procedimentos  de  CAV  são  definidas  pelas  Organizações  Militares

Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-MT no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-MT

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e

toda a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-MT

concludente do C- Espc-MT receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Metalurgia. 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-MT 

 COMPETÊNCIAS INDICADORES 

 

 

 

1-Emprego de manuais,

planos e desenhos

técnicos 

1.1-Identificar a simbologia padrão de componentes mecânicos. 
1.2-Interpretar  os  projetos,  desenhos,  planos,  esquemas  e

diagramas específicos de metalurgia. 
1.3-Empregar  as  informações  contidas  em  projetos,  desenhos,

planos, esquemas e diagramas nos trabalhos de metalurgia. 
1.4-Aplicar  o  sistema  de  manutenção  referente  às  máquinas  e

ferramentas utilizadas nas oficinas de metalurgia, de acordo com

as instruções do manual técnico. 
1.5-Operar máquinas da oficina de metalurgia, de acordo com os

procedimentos e dados contidos no manual técnico. 
1.6-Interpretar  informações  contidas  no  livro  de  controle  de

avarias nas fainas de CAV. 
1.7-Utilizar os diagramas de CAV contidos nos livro de controle de

avarias nas fainas de CAV. 
 

 

2.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente no

contexto do trabalho. 

 

 OSTENSIVO - 2-291 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003 

2-Produção oral e

escrita em Inglês 

2.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e  usuais,

escritas  em  textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha. 

2.3-Interpretar  as  principais  instruções  contidas  em manuais  e

planos escritos em inglês. 

2.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e  equipamentos,  de

manuais e planos em inglês. 

2.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho. 

2.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos. 

2.7-Escrever expressões e frases curtas e simples sobre atividades

de trabalho. 

 

 

 

 

3-Cumprimento de

normas de segurança 

3.1-Cumprir os avisos e as normas de segurança preconizadas pelo

fabricante do equipamento e pelas normas da MB. 
3.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação,  etc.)  onde  há  uso  de  equipamentos

eletroeletrônicos  e  respectivos  quadros  elétricos  que  possam

oferecer risco à segurança do pessoal e do material. 
3.3-Manter  afixados,  em  locais  visíveis,  avisos  ou  lembretes  de

alerta  sempre  que  os  equipamentos  ou  disjuntores  devam

permanecer desalimentados. 
3.4-Usar  equipamento  de  proteção  individual  compatível  com

atarefa a executar, orientando outros militares envolvidos na faina.
3.5-Identificar ações preventivas para evitar ocorrência de choque 

elétrico. 
3.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros. 
3.7-Identificar a área e atuação da Comissão Interna Prevenção de

Acidentes (CIPA). 
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4-Cumprimento do 

Sistema de manutenção 

Planejada (SMP) 

4.1-Aplicar  os  procedimentos  normativos  do  SMP  de

equipamentos. 
4.2-Diferenciar  escalões  de  manutenção,  de  acordo  com  as

instruções dos cartões do SMP. 
4.3-Identificar  as  Organizações  Militares  Prestadoras  Serviços

(OMPS)  que  executam  os  escalões  de  manutenção  de

equipamentos e sistemas. 
4.4-Executar as rotinas do SMP, nos escalões de competência, de

acordo com o contido em cartão específico. 
4.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP em  documento

apropriado. 
4.6-Comunicar necessidade de substituição de peças, unidades e

componentes  de  equipamentos,  após  esgotados  os  recursos

disponíveis. 

 

5-Utilização de

instrumentos de

medidas 

5.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  nautilização  de

instrumentos de medidas. 
5.2-Utilizar escalas graduadas, paquímetros, calibres, micrômetros,

graminho relógio e  goniômetro para obtenção de medidas.
5.3-Interpretar os valores obtidos na utilização dos instrumentos

de medidas. 
5.4-Registrar os valores obtidos na utilização dos instrumentos de

medidas. 
5.5-Aplicar  as  regras  básicas  de  conversão  de  valores  entre  os

sistemas de medidas. 
6.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas e acessórios. 
6.2-Manter  as  ferramentas  de  trabalho em  condição  de  pronto

uso. 
6.3-Utilizar brocas e rebaixadores. 

6.4-Utilizar  martelos,  macetes,  alicates,  morsas,  grampos  e

punções. 
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6-Utilização de

ferramentas

 de uso comum 

6.5-Utilizar máquinas de furar.

6.6-Utilizar ferramentas de abrir rosca. 

6.7-Utilizar ferramentas de corte. 

6.8-Utilizar ferramentas de desbaste. 

6.9-Utilizar ferramentas para trabalhos com tubos. 

6.10-Utilizar máquinas de percintar. 

6.11-Utilizar  ferramentas  especiais,  observando  os  cuidados  no

manuseio e no armazenamento. 
6.12-Comunicar necessidade de substituição ou aquisição de 

ferramentas. 
6.13-Utilizar elementos de fixação. 

6.14-Controlar as ferramentas da incumbência. 
 

7-Identificação de

circuitos e 

componentes elétricos 

7.1-Identificar circuitos de corrente contínua. 
7.2-Identificar  componentes  elétricos  destinados  ao  uso  em

corrente contínua. 
7.3-Identificar circuitos de corrente alternada. 

7.4-Identificar  componentes  elétricos  destinados  ao  uso  em

corrente alternada. 
 

 

 

8-Operação de

máquinas da oficina de

metalurgia 

8.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na  operação  das

máquinas. 
8.2-Distinguir as características das máquinas operadas pelo MT. 

8.3-Operar  máquinas  de  cortar  chapas,  tubos,  vergalhões  e

cantoneiras. 
8.4-Operar  máquinas  de  dobrar  chapas,  tubos,  vergalhões  e

cantoneiras. 
8.5-Operar equipamento de corte e solda oxiacetilênico. 
8.6-Operar máquina de solda elétrica. 
8.7-Operar equipamentos para soldagem pelo  processo

MIG/MAG/TIG. 
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8.8-Operar equipamentos para corte pelo processo corte plasma. 
8.9-Limpar máquinas, acessórios e ferramentas, após utilização. 
8.10-Executar a manutenção preventiva e corretiva, de 1°escalão,

nas máquinas, conforme as instruções do fabricante ou cartão de

manutenção. 
 

 

 

 

 

 

9-Cumprimento de

normas 

de gestão de 

oficinas 

9.1-Cumprir  normas  e  procedimentos  para   organização  e

funcionamento de oficina. 
9.2-Esboçar layout de oficina. 
9.3-Cumprir procedimentos de prevenção de acidentes. 
9.4-Descrever  normas  e  procedimentos  para  a  gestoria  de

material. 
9.5-Controlar material de consumo utilizado nos serviços. 
9.6-Selecionar  a  matéria-prima  e  ferramentas  adequadas  à

execução do serviço. 
9.7-Preparar  as  máquinas,  de  acordo  com  o  serviço  a  ser

executado. 
9.8-Promover aproveitamento de material. 
9.9-Cumprir  a  legislação  vigente  sobre  prevenção,  contenção  e

controle da poluição. 
 

 

 

 

 

10-Execução de serviços

de metalurgia 

10.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na  execução  dos

serviços. 
10.2-Identificar as propriedades dos metais. 
10.3-Distinguir  os tratamentos térmicos e termoquímicos para o

aço carbono. 
10.4-Executar etapas de delineamento de trabalhos metalúrgicos. 

10.5-Executar trabalhos de serralheria. 
10.6-Executar trabalhos de caldeiraria. 
10.7-Reparar peças metálicas. 
10.8-Executar reforço em estruturas metálicas. 
10.9-Soldar em diversas posições, de acordo com os processos a

serem utilizados. 
10.10-Cortar pelo processo oxiacetilênico. 
10.11-Soldar pelo processo oxiacetilênico. 
10.12-Executar tratamento térmico pelo processo oxiacetilênico. 
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10.13-Soldar pelos processos MIG/MAG/TIG. 
10.14-Soldar pelo processo de eletrodo revestido. 
10.15-Cortar pelo processo corte plasma. 
10.16-Descrever os processos de fundição. 
10.17-Distinguir tipos de corrosão. 
10.18-Identificar  procedimentos  de  combate  à  corrosão  para

proteção de superfícies.
 

 

11-Execução de Ensaios

Não Destrutivos (END)

em juntas soldadas 

11.1-Cumprir os procedimentos de segurança na execução de END.
11.2-Descrever os princípios básicos de END. 
11.3-Distinguir os tipos de líquidos penetrantes. 
11.4-Executar ensaio visual. 
11.5-Distinguir os ensaios por líquido penetrante e por partículas

magnéticas. 
11.6-Executar ensaio por líquido penetrante. 
11.7-Descrever  os  procedimentos  de  execução  do  ensaio  por

partículas magnéticas. 
11.8-Executar verificação de descontinuidades das juntas soldadas.

 

 

12-Emprego do 

Sistema de Desenho

Assistido por

Computador(CAD) 

12.1-Cumprir as normas para a realização do desenho técnico na

projeção de peças. 
12.2-Operar o software CAD para execução de projetos. 
12.3-Identificar  a  estrutura  de  funcionamento  de  máquinas  a

Comando  Numérico  Computadorizado  (CNC)  na  produção  de

peças. 
12.4-Identificar  o emprego do software de Manufatura Assistida

por Computador (CAM) na produção de peças. 
12.5-Identificar a operação de transferência de arquivos gerados

em software de CAD para CAM. 
 

 

 

 

13.1-Cumprir procedimentos de segurança no combate a incêndio. 

13.2-Descrever os elementos da combustão. 
13.3-Descrever a dinâmica do incêndio. 
13.4-Descrever as principais causas de incêndio. 
13.5-Descrever os métodos de extinção de incêndio. 
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13- Procedimentos de 

combate a incêndio 

(CBINC) 

13.6-Classificar os incêndios. 
13.7-Descrever as medidas preventivas contra incêndio. 
13.8-Distinguir os agentes extintores. 
13.9-Distinguir extintores portáteis. 
13.10-Operar extintores portáteis. 
13.11-Operar  equipamentos  que  utilizam  água  como  agente

extintor. 
13.12-Operar  equipamentos  que  utilizam  espuma  como  agente

extintor. 
13.13-Discriminar sistemas de alarme, incêndio e alagamento. 
13.14-Discriminar sistemas fixos de CBINC.
13.15-Operar os sistemas fixos de combate. 
13.16-Empregar  equipamentos  e  acessórios  de  proteção  e

segurança. 
13.17-Empregar as técnicas de CBINC. 

13.18-Empregar os métodos de extinção de incêndio em praças de

máquinas. 
13.19-Empregar os procedimentos de CBINC em navios de guerra. 

13.20-Identificar os procedimentos de CBINC em plataformas de

pouso e decolagem. 
13.21-Descrever a finalidade e as atribuições da equipe de crache. 

13.22-Executar  os  métodos  de  extinção  de  incêndio  em  navios

mercantes. 
13.23-Descrever a finalidade e as atribuições do grupo de CAV fixo.

13.24-Executar  os  procedimentos  e  as  técnicas  de  CBINC  em

instalações de terra. 
 

 

 

 

14.1-Identificar todos os recursos de CAV disponíveis na estrutura

de navio e OM de terra. 
14.2-Descrever a organização do CAV. 
14.3-Descrever  constituição,  finalidades  e  atribuições  da  estação

central e dos grupos de reparo. 
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 14-Emprego das

técnicas de CAV 

14.4-Descrever  a  organização  da  ação  conjunta  dos  grupos  de

reparo. 
14.5-Registrar  a  plotagem  de  avarias  empregando  simbologia

padrão. 
14.6-Interpretar o registro da simbologia padrão, para acompanhar

a evolução de avaria. 
14.7-Descrever  a  importância  da  operação  dos  meios  de

comunicações interiores nas fainas de CAV. 
14.8-Cumprir os procedimentos de segurança do CAV considerando

os riscos implícitos para a segurança do pessoal e do material. 
14.9-Operar equipamentos fixos e móveis de CAV. 
14.10-Descrever os princípios de estabilidade e flutuabilidade. 
14.11-Descrever  a  influência  da  transferência  de  pesos  na

estabilidade transversal ou longitudinal. 
14.12-Calcular banda e trim. 
14.13-Descrever  os  efeitos  de  superfície  livre  e  água  aberta  na

estabilidade e flutuabilidade do navio. 
14.14-Descrever procedimentos para manter a estabilidade do 

navio. 
14.15-Executar fainas de esgotamento. 
14.16-Estabelecer as condições de fechamento do material. 
14.17-Executar  manutenção  dos  acessórios  que  garantem  a

estanqueidade. 
14.18-Executar testes de estanqueidade em compartimentos. 

14.19-Empregar as técnicas do CAV na contenção de alagamentos. 

14.20-Executar fainas de escoramento. 

14.21-Executar os procedimentos de CAV no CBINC. 

14.22-Efetuar manobras com a rede de incêndio. 

14.23-Coordenar equipes de CAV. 
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14.24-Executar adestramento de CAV. 

14.25-Manter as estações de espuma, os sistemas fixos de CO2, os

dutos e flaps de ventilação em condições de pronto uso. 
14.26-Manter material e equipamentos de CAV em condições de

pronto uso. 
14.27-Cumprir  os  procedimentos  de  primeiros  socorros  em

combate. 
14.28-Correlacionar  todos  os  recursos  de  CAV  disponíveis  a

situações de emprego. 

 

15-Execução de 

procedimentos de CAV

em Guerra Química 

15.1-Cumprir procedimentos de segurança nas fainas de CAV em

ambiente de guerra química. 

15.2-Descrever  os  agentes  empregados  e  seus  efeitos  na  guerra

química. 

15.3-Operar  equipamentos  de  detecção,  proteção  e

descontaminação na guerra química. 

15.4-Executar medidas de defesa na guerra química. 

 16-Execução de

procedimentos de 

CAV em Guerra Nuclear 

16.1-Identificar procedimentos de segurança nas fainas de CAV em

ambiente de guerra nuclear. 

16.2-Descrever  os  efeitos  sobre  o  material  e  pessoal  da  guerra

nuclear. 

16.3-Operar  equipamentos  de  detecção,  segurança,

monitoramento e descontaminação na guerra nuclear. 

16.4-Identificar medidas de defesa na guerra nuclear. 

 

 

 

17-Registros técnicos 

17.1-Empregar  as  informações  contidas  nos  diversos  tipos  de

documentos técnico-administrativos de máquinas. 

17.2-Registrar  testes,  rotinas  e  informações  de  máquinas  em

documentos de controle técnico-administrativo. 

17.3-Manter atualizadas as informações contidas em documentos

técnico-administrativos de máquinas. 
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17.4-Registrar  os  procedimentos  de  emergência  utilizados  na

operação de máquinas. 

17.5-Subsidiar o supervisor na elaboração de relatórios de avarias.

17.6-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros. 

17.7-Manter organizado arquivo de trabalho. 

18-Utilização de 

listagem ou catálogo de

sobressalentes 

18.1-Obter  informações  no  Plano  de  Apoio  Logístico  Integrado

(PALI) e/ou catálogos de sobressalentes. 

18.2-Utilizar  as  informações  do  PALI  e/ou  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos. 

18.3-Comparar  especificações  obtidas  de  sobressalentes  com  os

itens a serem substituídos. 

 

19-Preenchimento de

 pedidos de serviços (PS) 

19.1-Descrever a estrutura documental do PS. 

19.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 

19.3-Efetuar o controle de PS e ordens de serviço. 

19.4-Acompanhar o andamento do reparo junto às Organizações

Militares Prestadoras de Serviço (OMPS) e OM de apoio. 

 

 

20-Preenchimento de 

pedidos de material 

20.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas  empregados pela MB,  com base nos  manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes. 
20.2-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,  seguindo  as

normas em vigor na MB e ordens internas. 

20.3-Controlar o andamento dos pedidos de material elaborados. 

 21.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 
21.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 

21.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.  
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21-Condicionamento e

 Higidez Física 

21.4-Permanecer dentro d'água, sem uso de auxílios de flutuação e

propulsão, de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.
21.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor. 

21.6-Realizar exercícios de força muscular, de resistência aeróbica e

de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 

21.7-Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na  norma  em

vigor.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-MT 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto  grau de

compromisso com os trabalhos e seus

resultados, de modo tomar as providências

necessárias para  atingir os resultados

previstos. 

1.1-Manter-se  vinculado  às  tarefas  durante

todas as etapas de sua execução, demonstrando

interesse pela dinâmica da equipe. 

1.2-Agregar valor aos processos de trabalho, de

forma voluntária. 

2-Comunicação 

Capacidade de transmitir e receber

informações faladas, escritas ou visuais de

forma clara e objetiva, com entendimento

entre os envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das tarefas. 

2.1-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou

ordens. 

 

2.2-Facilitar o diálogo entre os militares. 
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3-Controle Emocional 

Capacidade de lidar com situações que

mobilizam emoções sem se deixar

suplantar por elas, mantendo uma postura

esperada, sem perder a capacidade de

raciocinar e agir de forma lógica e

coerente, segundo os padrões esperados. 

3.1-Permanecer  tranquilo  nas  situações

adversas, sob pressão ou estresse intenso. 

 

4-Criatividade 

Capacidade de encontrar novas ideias,

viáveis e adequadas para a solução de

problemas, situações inopinadas e/ou

impasses. 

4.1-Buscar,  baseando-se  nas  normas  de

segurança,  alternativas  viáveis  frente  a

limitações  dos  recursos  materiais  e/ou

financeiros. 
4.2-Apresentar alternativas novas para melhorar

os processos de trabalho. 
4.3-Improvisar quando necessário, mantendo-se

alinhado as normas e políticas de segurança. 

5-Cultura de Qualidade 

Capacidade de primar pela qualidade para

buscar contínuas melhorias nos processos

de trabalho e otimizar resultados. 

5.1-Manter-se  atualizado  nas  qualificações

profissionais. 
5.2-Estimular  o  nivelamento  de  conhecimento

da equipe. 
5.3-Realizar  as  tarefas  com  dedicação  e

empenho visando cumprimento da missão. 

6-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir positivamente e

integrar-se nas atividades coletivas, 

contribuir espontânea e

6.1-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências

profissionais  anteriores  e  conhecimentos  que

influenciam no desenvolvimento das tarefas. 

6.2-Estimular  o  espírito  de  coesão  e

camaradagem na equipe. 
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desinteressadamente com as atividades de

outrem, esforçando-se em benefício de

uma causa comum, sem ater-se aos

problemas  peculiares e limitados a sua

função.

6.3-Escutar opinião dos militares do grupo sobre

as tarefas rotineiras. 

7-Flexibilidade 

Capacidade de adaptar-se as mudanças e

as necessidades emergentes, de rever

postura mediante situações inopinadas ou

opiniões divergentes. 

7.1-Aceitar opiniões e sugestões que contribuam

para melhora da execução das tarefas. 

7.2-Implantar mudanças  necessárias  ao

aprimoramento das tarefas. 

8-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e canalizar

esforços pessoais e/ou grupais, a fim de

atingir objetivos organizacionais,

estabelecendo um clima de motivação e

desenvolvimento da equipe. 

8.1-Dar  um  norte  à  equipe  nos  momentos  de

dispersão ou desânimo. 

8.2-Manter equipe motivada e unida diante de

situações inesperadas, de perigo ou estresse. 

8.3-Atentar para a satisfação da equipe quanto

às condições de trabalho. 

8.4-Estar presente com o grupo nas dificuldades

ou inopinados até a solução do problema. 

8.5-Praticar  a  descentralização  das  tarefas

preparando  a  equipe  para  assumir

responsabilidades. 

8.6-Estimular  o  sentimento  de  pertencimento

em cada integrante da equipe. 
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8.7-Identificar  o  potencial  de  sua  equipe  para

confiar nela. 
 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-MT 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

9-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe no

alcance das metas e cumprimento dos

trabalhos, superando as dificuldades e

inopinados. 

9.1-Demonstrar  entusiasmo  e  energia  para  a

equipe superar obstáculos e dificuldades. 

10-Organização e Planejamento

 Capacidade planejar ações, organizar

ambiente ou equipe, de forma a priorizar a

sequência necessária ou a forma de

execução das tarefas, visando atingir os

objetivos previstos. 

 

10.1-Planejar,  de  modo  prático  e  objetivo,  a

realização das tarefas. 

11-Proatividade 

Capacidade de apresentar atitudes prévias

para impedir situações inopinadas ou

agravamento de problemas que afetem o

cumprimento das tarefas. 

11.1-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis

problemas, delineando algumas linhas de ações

para solucioná-los. 
11.2-Comunicar ao escalão superior, assim que

observado,  uma  restrição  ou  limitação  que

comprometa a funcionalidade do meio. 
12-Relacionamento Interpessoal

Capacidade de interação empática e

respeitosa, mesmo em situações  adversas,

sob pressão ou de estresse intenso,

mantendo um ambiente organizacional

agradável e unido. 

12.1-Conviver harmoniosamente com o grupo. 

12.2-Separar  as  questões  profissionais  das

pessoais. 

12.3-Respeitar o conhecimento  do  pessoal

envolvido na execução da tarefa,  agindo  com

tolerância  perante  erros,  limites  e

desconhecimentos. 
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12.4-Ter paciência em situações adversas e ou 

inopinadas. 
12.5-Relacionar-se  de  forma  cooperativa  e

agregadora com os militares da equipe para que

as  tarefas  sejam  realizadas  da  melhor  forma

possível. 

2.21. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE MV (MOTORES DE AVIAÇÃO) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

MV.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.21.1. Perfil Profissional 

A  Praça  especializada  em  Motores  de  Aviação  (MV)  identifica  a  estrutura  das

aeronaves; utiliza informações de plantas e esboços de sistemas de aeronaves; interpreta as

normas  de  regulamentação  da  aviação;  descreve  os  sistemas  de  controle  de  aeronaves

rotativas e de asa fixa, identifica os princípios de Matemática, Física (eletricidade, mecânica e

hidráulica), e Química aplicados em aeronaves, identifica os requisitos de aeronavegabilidade

e  de  aerodinâmica;  descreve  a  teoria  do  peso  e  balanceamento;  utiliza  ferramentas  e

instrumentos  de  medição  e  de  precisão;  executa  sinalização,  manobra,  peiamento  e

abastecimento de aeronave; testa combustível de aviação; realiza drenagem e destanqueio

de aeronaves; utiliza técnicas de combate a incêndio em aeronaves, resgate de pessoal e

sobrevivência, instala e remove os motores em aeronaves; realiza e controla inspeções nos

motores; manuseia manuais técnicos de aviação; pesquisa panes em aeronaves e motores

aeronáuticos;  balanceia  e  analisa  testes  de  vibração  em  rotores  e  eixos  de  aeronaves;

executa  tarefas  de  preservação  e  manutenção  da  aeronave  e  revisão  geral  de  seus

componentes; controla abastecimento cumprindo normas de segurança; testa qualidade de

combustível,  verifica  parâmetros  dos  instrumentos  nas  diferentes  situações  da aeronave,

inspeciona, mantém e repara sistemas e equipamentos hidráulicos (bombas e motores) e de

pressurização em aeronaves de asa fixa e rotativa a bordo dos navios e em Esquadrões de

aeronaves da MB, cumprindo especificações, normas e termos. 
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Para o desenvolvimento dessas competências, o CB-MV é capacitado, no Curso de

Especialização em Motores de Aviação (C-Espc-MV), nos sistemas e equipamentos comuns

ou  de  largo  emprego nas  aeronaves  da  MB,  nos  sistemas  e  componentes  pneumáticos,

eletropneumáticos,  hidráulicos  e  eletrohidráulicos  comuns  ou  de  largo  emprego  nas

aeronaves da MB. Estes sistemas e equipamentos são definidos pelas Organizações Militares

Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-MV no exercício profissional. Durante o C-Espc-MV, o

militar  será  estimulado  a  desenvolver  tais  competências  que  permearão  as  atividades

acadêmicas e toda a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-MV

concludente do C-Espc-MV receberá o diploma de Técnico de Nível Médio em Manutenção

de Aeronaves. 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-MV 
COMPETÊNCIAS  INDICADORES 

1-Interpretação de

textos técnicos em 

Inglês 

1.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente no

contexto do trabalho.  
1.2-Interpretar  as  principais  instruções  contidas  em  manuais  e

planos em Inglês. 
1.3-Identificar os termos gramaticais  e  semânticos utilizados nos

manuais técnicos de aviação. 
1.4-Empregar,  oralmente  e  por  escrito,  vocabulário  e  estruturas

gramaticais convencionais da língua inglesa utilizados na Aviação. 

2-Emprego de técnicas

de sobrevivência 

2.1-Identificar os equipamentos de sobrevivência. 
2.2-Inspecionar vestuário de voo quanto à sua condição para uso. 
2.3-Realizar  os  procedimentos  do  aeronavegante  ao  equipar-se

com vestuário e apetrechos de voo. 
2.4-Aplicar técnicas de sobrevivência no mar. 
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2.5-Aplicar técnicas de sobrevivência na selva. 
2.6-Utilizar técnicas para escape de aeronave submersa. 

3-Descrição do

funcionamento básico

de sistemas 

hidráulicos de

aeronaves 

3.1-Diferenciar os sistemas hidráulicos existentes em aeronaves. 

3.2-Utilizar  diagramas,  símbolos  e  esquemas  de  sistemas

hidráulicos de aeronaves. 
3.3-Identificar o funcionamento de sistemas hidráulicos. 

4-Interpretação de

desenhos técnicos

básicos 

4.1-Identificar  as  normas  utilizadas  na  confecção  de  desenhos

técnicos. 
4.2-Interpretar a simbologia usada em desenho técnico. 
4.3-Planificar peças empregando recursos de desenho. 
4.4-Interpretar  esquemas  e  diagramas  básicos  de  sistemas  de

aeronave e componentes. 

5-Aplicação de

conceitos básicos de 

Física na Aviação 

5.1-Identificar  os  princípios  da  mecânica,  estática,  movimento

ondulatório,  velocidade  do  som  e  onda  de  choque  aplicados  à

aviação. 
5.2-Identificar  os  princípios  da  teoria  cinética  dos  gases,

compressibilidade e expansão. 
5.3-Distinguir  temperatura,  pressão,  atmosfera  (princípio  de

Bernoulli)  e  calor,  dinâmica  dos  corpos,  densidade,  potência,

vetores e torque. 
5.4-Identificar os princípios da ótica aplicados à aviação.  

6- Princípios básicos de

 aerodinâmica e

controle de voo 

6.1-Identificar as partes e equipamentos básicos de aeronave. 
6.2-Identificar a função de um aerofólio. 
6.3-Descrever as forças que atuam no aerofólio. 
6.4-Conceituar estabilidade e controle de voo. 
6.5-Identificar  o  princípio  de  funcionamento  dos  eixos  de

movimento de aeronave. 
6.6-Descrever o movimento de aeronave. 
6.7-Identificar os comandos de voo. 
6.8-Distinguir tipos de voo pela velocidade aplicada. 
6.9-Identificar dispositivos de hipersustentação. 
6.10-Identificar a interferência do fluxo de ar nas condições de voo.
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6.11-Identificar os princípios da teoria de voo supersônico. 
6.12-Identificar as partes de um helicóptero. 
6.13-Caracterizar a dinâmica de voo do helicóptero. 

7-Descrição do

funcionamento básico 

de sistemas mecânicos

de aeronaves 

7.1-Distinguir partes estruturais de aeronaves. 
7.2-Diferenciar os mecanismos existentes em máquinas simples de 

aviação. 
7.3-Utilizar diagramas, símbolos e esquemas de sistemas 

mecânicos de aeronaves. 
7.4- Identificar o funcionamento de motores. 
7.5-Diferenciar fixadores de componentes mecânicos. 
7.6-Executar  métodos  de  frenagem  e  contrapinagem  de

componentes mecânicos. 
7.7-Montar  conjuntos  de  componentes  mecânicos  com  uso  de

fixadores. 
7.8-Desmontar conjuntos de componentes mecânicos com uso de

fixadores. 
7.9-Diferenciar componentes de rede tubular. 
7.10-Diferenciar  elementos  de  vedação  de  fluídos,  estática  e

dinâmica. 
7.11-Descrever os métodos de propulsão de aeronave. 
7.12-Identificar  o  mecanismo  e  troca  de  passo  dos  rotores  do

helicóptero. 

8-Aplicação de

conceitos básicos de 

Eletricidade 

8.1- Distinguir os princípios da eletrostática e eletrodinâmica. 
8.2-Descrever os princípios da geração de eletricidade. 
8.3-Distinguir  grandezas  elétricas:  tensão,  corrente,  resistência

ôhmica e potência. 
8.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm. 
8.5-Descrever  princípios  de  corrente  alternada:  componentes  e

símbolos de circuito básico. 
 8.6-Empregar instrumentos de medidas. 
8.7-Medir  potência  elétrica,  capacitância  e  indutância,  tensão,

corrente e resistência. 

 

 OSTENSIVO - 2-308 - REV.4
 



OSTENSIVO DEnsM-1003 

8.8-Calcular  potência  elétrica,  capacitância  e  indutância,  tensão,

corrente e resistência. 
8.9-Conceituar magnetismo e força eletromotriz. 
8.10-Diferenciar circuitos resistivos, capacitivos e indutivos. 
8.11-Conceituar  transformadores,  amplificadores,  alternadores  e

inversores. 
8.12-Identificar as fontes de alimentação elétrica de aeronaves. 
8.13-Identificar dispositivos de proteção e controle de circuitos.  

9-Utilização de

medidores digitais e

analógicos 

9.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas  especiais,  antes  de  efetuar  as  medições  analógicas

e/ou digitais. 
9.2-Efetuar medições analógicas e digitais, observando as escalas

de medidas a serem utilizadas. 
9.3-Utilizar medidores digitais e analógicos para verificar os valores

de tensão, corrente, resistência e outras variáveis. 
9.4-Aplicar  regras  básicas  de  conversão  de  valores  entre  os

sistemas de medidas. 
10-Aplicação de

conceitos básicos de 

Química na Aviação 

10.1-Diferenciar  matéria,  elementos  químicos,  estrutura  dos

átomos, moléculas, cristais e colóides. 
10.2-Identificar soluções e solventes. 
10.3-Distinguir dureza e ductilidade. 

11-Manutenção básica

de aeronaves 

11.1-Cumprir os procedimentos de segurança na manutenção de

aeronaves. 
11.2-Identificar compartimentos dos motores propulsores, sistema

de  combustível,  mecanismo  de  acionamento  dos  rotores,

transmissão de força, eixos de acoplamento dos motores e caixas

de transmissão. 
11.3-Identificar caixa de engrenagens principal, suportes de fixação

e  suspensão,  rotor  principal,  rotor  de  cauda  e  mecanismo  de

acionamento do rotor de cauda. 
11.4-Identificar sistemas de comandos de voo e monitoramento de

funções. 
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11.5-Limpar aeronave. 

11.6-Remover e instalar pás. 

11.7-Inspecionar unidades auxiliares de potência. 

12-Cumprimento de

normas de segurança 

12.1-Cumprir os avisos e normas de segurança preconizadas para

equipamentos, compartimentos e áreas de trabalho. 
12.2-Analisar as condições do ambiente de trabalho que possam

oferecer risco à segurança do pessoal. 
12.3-Elaborar os avisos ou lembretes de alerta de segurança. 
12.4-Utilizar o equipamento de proteção individual compatível com

a tarefa a executar, orientando outros militares envolvidos na faina.
12.5-Cumprir ações preventivas para evitar ocorrência de 

acidentes. 
12.6-Identificar situações de risco na área de atuação profissional

em decorrência do erro humano. 
12.7-Cumprir procedimentos de segurança preconizados pelo 

fabricante do equipamento para manuseio, estoque, transporte e 

acidentes com materiais radioativos. 
12.8-Cumprir normas de segurança em aeródromos. 

13-Identificação dos

fatores humanos que

impactam na 

atividade de aviação 

13.1-Caracterizar os profissionais que atuam na aviação e os seus

níveis de responsabilidade. 
13.2-Descrever  os  fatores  que  afetam  o  rendimento  dos

profissionais da aviação. 
13.3-Correlacionar a atuação dos profissionais de aviação com as

instalações físicas em que trabalham. 
13.4-Identificar a importância da qualidade da comunicação entre

membros de equipes de aviação. 
14-Cumprimento da

doutrina de prevenção

e investigação de

acidentes aeronáuticos 

14.1-Descrever  a  estrutura  e  funcionamento  do  Serviço  de

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha

(SIPAAerM). 
14.2-Descrever  o  propósito  e  os  fundamentos  da  prevenção  de
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acidentes aeronáuticos. 
14.3-Conceituar  o  Programa  de  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos  (PPAA),  a  Comissão  de  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos (CPAA), a Vistoria de Segurança de Aviação (VSA), o

Conselho de Fator Humano (CFH), a Jornada de Atividade Aérea

(JAA), o Gerenciamento do Risco Operacional (GRO), os Relatórios

Finais  de  Acidentes  Aeronáuticos  e  o  Relatório  Semestral  de

Segurança de Aviação (RSSA). 
14.4-Preencher  Relatório  de  Prevenção  (RelPrev)  e  Planilha  do

Gerenciamento do Risco Operacional (GRO). 
14.5-Cumprir  as  recomendações  de  segurança  oriundas  dos

diversos documentos do âmbito da segurança de aviação. 
14.6-Descrever  os  procedimentos  a  serem adotados  no caso  de

uma ocorrência aeronáutica. 
14.7-Diferenciar  acidentes,  incidentes aeronáuticos e ocorrências

de solo. 
14.8-Empregar  métodos  e  recursos  utilizados  na  prevenção  de

acidentes aeronáuticos. 
14.9-Descrever as implicações dos fatores material e humano em

acidentes  aeronáuticos:  aspectos  operacional,  médico  e

psicológico. 
14.10-Empregaras precauções de segurança quanto à estrutura do

aeródromo,  aeronave,  combustível,  tráfego aéreo e  manutenção

de aeronaves. 
14.11-Empregar  os  procedimentos  definidos  nos  Plano  de

Emergência de Aviação (PEA), Plano de Pré-Investigação e Plano de

Desinterdição de Pista. 
14.12-Conceituar Danos por Objetos Estranhos (DOE). 
14.13-Realizar atividades de prevenção ao DOE. 

14.14-Identificar  o  material  de  investigação  de  ocorrências

aeronáuticas. 
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14.15-Descrever o trâmite de documentos e relatórios relacionados

à segurança de aviação. 
14.16-Organizar  os  documentos  e  relatórios  relacionados  à

segurança de aviação. 
14.17-Descrever a composição administrativa do departamento de

segurança de aviação de um esquadrão de aeronaves. 

15-Identificação da

estrutura da aviação 

naval 

15.1-Identificar  a  organização militar  e  administrativa da  aviação

naval. 
15.2-Identificar a sistemática de designação das aeronaves da MB. 
15.3-Interpretar indicativos visuais de aeronaves. 

16-Execução de

manobras de

aeronaves 

16.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  execução  de

manobras de aeronaves. 
16.2-Distinguir as partes componentes de convés e plataforma de

voo. 
16.3-Utilizar equipamentos de sinalização. 
16.4-Empregar a fraseologia utilizada e manobras de aeronaves. 
16.5-Peiar aeronaves. 

16.6-Distinguir combustíveis de aviação. 
16.7-Testar combustíveis de aviação. 

17-Utilização de

ferramentas, 

equipamentos e 

instrumentos de

medida  

17.1-Utilizar ferramentas de uso geral. 
17.2-Operar máquina de furar, esmeril e prensa. 
17.3-Utilizar  instrumentos  de  medidas:  réguas,  esquadro

combinado, riscador e compasso.  
17.4-Interpretar informações obtidas na utilização de paquímetro e

micrômetro. 
17.5-Verificar se os instrumentos e as ferramentas estão calibrados

e dentro do prazo de validade. 
17.6-Efetuar  as  medições  analógicas  e  digitais,  observando  as

escalas de medidas a serem utilizadas. 
17.7-Utilizar  instrumentos  de  precisão  e  ferramentas  especiais

empregadas no meio aeronáutico. 
17.8-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de
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ferramentas, equipamentos e instrumentos de medidas. 
17.9-Observar os requisitos para armazenamento de ferramentas e

instrumentos de medida. 
17.10-Aplicar  as regras básicas de conversão de valores entre os

sistemas de medidas. 
18-Execução de

procedimentos de

primeiros socorros 

18.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  execução  de

primeiros socorros. 
18.2-Caracterizar primeiros socorros. 
18.3-Diferenciar  contusões,  hipertermia,  queimaduras  e

hemorragias. 
18.4-Diferenciar fraturas, deslocamentos, comoções, traumatismos

e lesões de articulações e membros. 
18.5-Identificar os tipos de queimaduras. 
18.6-Aplicar técnicas de primeiros socorros de imobilização. 
18.7-Aplicar  técnicas  de  primeiros  socorros  para  tratamento  de

ferimentos (estancamento e bandagem). 
18.8-Aplicar técnicas de primeiros socorros em casos de intoxicação

por inalação de gases. 
18.9-Aplicar  técnicas  de  primeiros  socorros  em  caso  de

traumatismo no globo ocular. 
18.10-Diferenciar alterações alérgicas. 
18.11-Aplicar  técnicas de primeiros socorros em caso de choque

elétrico. 

19-Procedimentos de

combate a incêndio

(CBINC) e de crache de

aviação 

19.1-Cumprir procedimentos de segurança no combate a incêndio

na área de aviação. 
19.2-Descrever a dinâmica do incêndio. 
19.3-Descrever as principais causas de incêndio. 
19.4-Descrever os métodos de extinção de incêndio. 
19.5-Classificar os incêndios. 
19.6-Descrever as medidas preventivas contra incêndio. 
19.7-Distinguir os agentes extintores. 
19.8-Distinguir extintores portáteis. 
19.9-Operar extintores portáteis. 
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19.10-Operar  equipamentos  que  utilizam  água  como  agente

extintor. 
19.11-Operar  equipamentos  que  utilizam  espuma  como  agente

extintor. 
19.12-Utilizar equipamentos e acessórios de proteção e segurança. 
19.13-Empregar as técnicas de CBINC-AV em convoo, aeródromos e

instalações de terra. 
19.14-Descrever a organização e as funções do pessoal de CAV no

combate a incêndio em hangares e plataformas de voo. 
19.15-Explicar  o  funcionamento  das  cortinas  de  operação  dos

hangares. 
19.16-Descrever a finalidade e as atribuições da equipe de crache. 
19.17-Executar procedimentos de membro da equipe de crache. 
19.18-Resgatar tripulantes e passageiros de aeronaves acidentados.
19.19-Realizar procedimentos de emergência nos diferentes tipos 

de aeronaves. 
19.20-Descrever  os  cuidados no manuseio dos equipamentos  de

combate a incêndio. 
19.21-Distinguir as fases de uma faina de crache. 

20-Emprego de

publicações técnicas de

aviação 

 

20.1-Distinguir os diferentes escalões de manutenção. 
20.2-Realizar os registros pertinentes às aeronaves nos respectivos

formulários, folha de registro de voo, livro de registro de aeronave,

folhetos,  fichas,  etiquetas  de  identificação  e  ordem  de  serviço,

conforme previsto nas normas em vigor. 
20.3-Distinguir os modelos utilizados pelo sistema de publicações.  
20.4-Identificar os tipos de manuais utilizados na manutenção de

aeronaves. 
20.5-Identificar o sistema de publicações de aviação. 
20.6-Manter a organização e controle da biblioteca técnica. 

20.7-Identificar as publicações técnicas. 
20.8-Distinguir  a  sistemática  da  ATA  100  (Air  Transportation
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Association 100) e da NAVAIR (Naval Air Systems Command). 
20.9-Interpretar os manuais técnicos, desenhos, planos, esquemas

e diagramas das aeronaves e equipamentos de apoio à aviação. 
20.10-Proceder à atualização dos manuais técnicos. 
20.11-Realizar o levantamento dos dados técnicos fornecidos pelo

fabricante. 
20.12- Interpretar os diversos tipos de diretivas técnicas. 
20.13-Aplicar o sistema de manutenção referente ao equipamento,

de acordo com as instruções do manual técnico.  
20.14-Verificar  a  condição  de  operação  dos  equipamentos,  por

meio  dos  procedimentos  contidos  nas  instruções  do  manual

técnico, registrando as informações operacionais. 
20.15-Operar os equipamentos, de acordo com os procedimentos e

dados contidos no manual técnico. 
20.16-Empregar as informações contidas em manuais técnicos na

operação e manutenção de equipamentos. 
20.17-Controlar o sistema de publicações de aviação. 

21-Registros técnicos 

21.1-Registrar  testes  e  rotinas  executadas  nos  equipamentos  de

aviação. 
21.2-Subsidiar o supervisor na elaboração de relatórios de avarias. 
21.3-Registrar valores obtidos pelos instrumentos de medidas. 

22-Utilização  do 

SISLOG-WEB e catálogo

de sobressalentes 

22.1-Obter informações no SISLOG-WEB.  
22.2-Utilizar  informações  do  SISLOG-WEB   e/ou  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos. 
22.3-Comparar especificações obtidas sobre os sobressalentes com 

os itens a serem substituídos. 

23-Preenchimento de

pedidos de serviços 

(PS) 

23.1-Descrever estrutura documental do PS. 
23.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 
23.3-Efetuar controle de PS. 
23.4-Acompanhar andamento do reparo junto às OM de apoio. 

24-Preenchimento de

pedidos de material 

24.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas empregados pela MB, com base nos manuais técnicos,
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planos ou listas de dotação de sobressalentes. 
24.2-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,  seguindo  as

normas em vigor na MB e ordens internas. 
24.3-Controlar andamento dos pedidos de material elaborados. 

25-Descrição do

funcionamento básico

de sistemas aviônicos 

25.1-Utilizar  diagramas,  símbolos  e  esquemas  de  sistemas

aviônicos. 
25.2-Executar procedimentos de aterramento e metalização. 
25.3-Diferenciar instrumentos de voo, de navegação e do motor. 
25.4-Diferenciar equipamentos de navegação aérea. 
25.5-Diferenciar equipamentos aéreos de detecção. 

26-Pesquisa de limalha 

26.1-Realizar coletas de amostras de óleo para análise, 

empregando as medidas adequadas. 
26.2-Identificar o princípio de funcionamento do espectrômetro. 
26.3-Identificar  presença  de  matéria  estranha  contida  no  óleo

lubrificante de motores e conjuntos mecânicos. 
26.4-Identificar  partículas  metálicas  pelos  métodos  físico  e

químico. 

27-Manutenção de

motores de aeronaves 

27.1-Identificar as principais características dos motores a reação e

de motores convencionais. 
27.2-Identificar os componentes dos motores à reação. 

27.3-Descrever  as  funções  dos  componentes  dos  motores  à

reação.
27.4-Executar a manutenção e revisão nos sistemas da aeronave:

sistema de ar,sistema de combustível, sistema de partida, sistema

de  proteção  contra  fogo  no  motor,  sistema  de  lubrificação,

arrefecimento e seus componentes. 
27.5-Realizar  ajustes  do  sistema  de  controle  dos  regimes

operacionais, limitações e variações de desempenho dos motores

propulsores. 
27.6-Aplicar  os  procedimentos  para  manutenção,  remoção,

instalação  e  pesquisa  de  avarias  nos  motores,  incluindo  seus
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subsistemas digitais. 
 

 

 

 

28-Operação

pneumática e

eletropneumática 

28.1-Realizar manutenção nos sistemas e equipamentos, utilizando

os manuais do fabricante. 
28.2-Identificar  a  simbologia  dos  elementos  pneumáticos,  de

acordo com as normas e legislação em vigor, aplicáveis a sistemas

hidráulicos e pneumáticos. 
28.3-Operar  componentes  pneumáticos  e  eletropneumáticos,

através de inspeção, verificação, localização de falhas e reparos no

sistema. 
28.4-Manter  o  funcionamento  de  componentes  pneumáticos  e

eletropneumáticos, através de inspeção, verificação, localização de

falhas e reparos no sistema. 
28.5-Identificar o processo de compressão do ar e dos principais

componentes de uma instalação compressora. 
28.6- Realizar manutenção para o funcionamento das redes de ar

comprimido, filtros e lubrifiltros, e aplicação dos fundamentos de

tratamento do ar. 
28.7-Identificar os diferentes tipos de válvulas e aplicações, forma

de  acionamento  e  aplicação  em  circuitos  pneumáticos  e

eletropneumático. 

29-Emprego da

automação hidráulica e

eletro hidráulica 

29.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  no  emprego  da

automação hidráulica e eletro hidráulica. 
29.2-Identificar as vantagens do acionamento hidráulico. 
29.3-Identificar influência da pressão atmosférica na alimentação

da bomba. 
29.4-Identificar as funções e características do fluido hidráulico. 
29.5-Realizar manutenção nos sistemas e equipamentos, utilizando

as  teorias  e  conceitos  fundamentais  da  automação  hidráulica  e

eletro hidráulica. 
29.6-Identificar  os  diferentes  tipos  de  acumuladores,  bombas,

atuadores  hidráulicos  e  instrumentos  de  medição  de  pressão  e
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fluxo. 
29.7-Diferenciar o funcionamento dos diferentes tipos de válvulas

direcionais,  servoválvulas,  válvulas  proporcionais,  sensores  de

posição  e  forma  de  acionamento  para  aplicação  em  circuitos

hidráulicos e eletro hidráulico. 
29.8-Identificar fluidos hidráulicos. 
29.9-Diferenciar os sistemas hidráulicos existentes em aeronaves. 
29.10-Utilizar  diagramas,  símbolos  e  esquemas  de  sistemas

hidráulicos de aeronaves. 
29.11-Identificar o funcionamento de sistemas hidráulicos. 

30-Execução de

manutenção de

componentes 

hidráulicos das

aeronaves 

30.1-Identificar  os  componentes,  controles  e  indicadores  das

superfícies de comando de voo. 
30.2-Realizar  inspeções,  testes,  ajustes  e  manutenção  dos

componentes do comando de voo das aeronaves. 
30.3-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

componentes hidráulicos. 
30.4-Realizar a manutenção de aeronaves,relativos à manutenção

de  sistemas  hidráulicos,  eletro  hidráulicos,  pneumáticos  e

eletropneumáticos.   
30.5-Aplicar  as  técnicas  para  identificação,  preenchimento  e

encaminhamento de formulários, etiquetas e históricos de registro

de ações de manutenção. 
30.6-Diferenciar  os  sistemas  hidráulico,  eletro  hidráulico,

pneumático e eletropneumático das aeronaves. 
30.7-Executar  a  manutenção  de  componentes  hidráulicos  de

aeronaves. 
30.8-Executar a manutenção preventiva (inspeções calendáricas) e

corretiva, a operação e testes, em bancada ou fonte externa, do

sistema  hidráulico,  eletro  hidráulico,  pneumático  e

eletropneumático das aeronaves. 
30.9-Inspecionar  serviços  reparos  no  trem  de  pouso,  freios,
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amortecedores, sistema de direção e sistemas de retração. 
30.10-Executar  serviços  e  reparos  no  trem  de  pouso,  freios,

amortecedores, sistema de direção e sistemas de retração. 
30.11-Aplicar  as  técnicas  fundamentais  da  hidráulica,  eletro

hidráulica,  pneumática  e  eletropneumática  nos  sistemas  da

aeronave. 
30.12-Operar e reparar fonte externa hidráulica. 

30.13-Identificar falhas do sistema hidráulico. 

30.14-Executar reparos no sistema hidráulico. 

31-Controle da

qualidade da

manutenção 

31.1-Descrever o programa de garantia da qualidade. 
31.2-Efetuar a manutenção preventiva e corretiva. 
31.3-Distinguir os escalões de manutenção e seus níveis de reparo.
31.4-Realizar a custódia do material empregado. 
31.5-Identificar a estrutura organizacional de manutenção. 
31.6-Distinguir os programas de inspeção. 
31.7-Realizar os diversos tipos de inspeção. 
31.8-Cumprir normas,  adotando  as  precauções  necessárias  à

realização do trabalho de manutenção. 
31.9-Empregar as ferramentas de controle de qualidade específicas

da manutenção. 
31.10-Controlar  a  aferição  de  equipamentos  e  instrumentos  de

medição. 
31.11-Analisar estatísticas de dados de manutenção. 

32-Emprego de

equipamentos de

balanceamento 

32.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  no  emprego  de

equipamentos de balanceamento. 
32.2-Distinguir tipos de desbalanceamento, identificando as causas

relacionadas. 
32.3-Distinguir tipos de balanceamento. 
32.4-Distinguir  os  equipamentos  usados  em balanceamentos  de

rotores. 
32.5-Realizar balanceamento nos rotores do helicóptero.   
33.1-Identificar os princípios da gestão ambiental e a sua aplicação

nas atividades de aviação. 
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33-Gestão ambiental 

33.2-Identificar  as  características  de  materiais  utilizados  na

aviação,  tais  como  óleos,  combustíveis,  graxas  e  materiais

radioativos e os danos possíveis ao meio ambiente. 
33.3-Descrever a estrutura e o funcionamento da gestão ambiental

no âmbito da MB. 
33.4-Utilizar os agentes apropriados para minimizar acidentes ao

meio ambiente. 
33.5-Descrever  a  operação e manutenção dos  equipamentos  de

aviação,  de  acordo  com  as  Normas  Técnicas  Ambientais

empregadas na MB (NORTAM). 

34-Fundamentos de

eletrônica digital 

 

 

34.1-Montar os circuitos combinacionais e sequenciais. 
34.2-Converter os sistemas de numeração.  

34.3-Descrever as funções e as portas lógicas com suas respectivas 

tabelas da verdade. 
34.4-Resolver  equações  envolvendo  a  álgebra  de  Boole  e  a

simplificação de circuitos lógicos. 
 

 

35-Sistema de controle

em caso de chuva, gelo

e fogo em aeronaves 

35.1-Realizar procedimentos para manter os sistemas pneumático

e térmico de degelo, em bom estado de funcionamento. 
35.2-Realizar inspeção, verificação, localização de falhas e reparo

no sistema de controle de chuva e gelo nas aeronaves. 
35.3-Identificar os métodos e agentes extintores dos sistemas de

extinção de fogo nas aeronaves. 
35.4-Inspecionar  os  reservatórios/garrafas  dos  elementos

extintores. 
36-Armamento de

aviação 

36.1-Empregar  as  precauções  de  segurança  relacionadas  ao

armamento de aviação. 
36.2-Identificar  os  armamentos  de  aviação  utilizados  nas

aeronaves da MB. 

37-Tráfego aéreo e

meteorologia 

37.1-Descrever as normas de tráfego aéreo e sua utilização. 
37.2-Conceituar os termos empregados no tráfego aéreo.  
37.3-Descrever os fundamentos básicos da meteorologia. 
37.4-Identificar as condições climáticas adversas ao voo. 
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37.5-Interpretar mensagens meteorológicas existentes. 
37.6-Utilizar cartas aeronáuticas.

38-Condicionamento e

Higidez Física 

38.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 
38.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar.
38.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.
38.4-Permanecer dentro d'água, sem uso de auxílios de flutuação

e propulsão, de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.
38.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.
38.6-Realizar exercícios de força muscular, de resistência aeróbica

e flexibilidade.
38.7-Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na  norma em

vigor.

39-Controle de 

corrosão  

39.1-Conceituar a teoria da corrosão. 
39.2-Identificar os tipos e formas de corrosão. 
39.3-Diferenciar  métodos  de  prevenção  da  corrosão  e  suas

aplicabilidades. 
39.4-Identificar evidências de corrosão. 
39.5-Executar tratamento anticorrosão. 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-MV 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de modo

tomar as providências necessárias

para atingir os resultados previstos. 

1.1-Não  interromper  tarefas  em   execução  pela

importância  a elas atribuída. 
1.2-Executar  suas  tarefas  até  o  cumprimento  da

missão,  sem  designá-las  a  outro  nos  momentos  de

dificuldade. 
1.3-Manter-se  vinculado  às  tarefas  durante  todas  as

etapas de sua execução, demonstrando interesse pela
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dinâmica da equipe. 

1.4-Executar  suas  tarefas,  mantendo-se  preocupado

com a sua segurança, do pessoal com quem trabalha e

do material. 

2-Coragem Moral 

Capacidade de admitir, assumir os

próprios erros ou pedir ajuda em

momentos de dificuldade. 

2.1-Solicitar ajuda aos militares da equipe, nos 

momentos de dificuldade ou inopinados. 

3-Comunicação 

Capacidade de transmitir e receber

informações faladas, escritas ou

visuais de forma clara e objetiva,

com entendimento entre os

envolvidos, facilitando a divulgação

e compreensão das tarefas. 

3.1-Estimular a interação entre os militares. 

4-Cultura de Qualidade 

Capacidade de primar pela

qualidade, buscando contínuas

melhorias para aperfeiçoamento

dos processos  de trabalho,

otimizando os resultados. 

4.1-Manter-se atualizado nas qualificações 

profissionais. 
4.2-Manter  concentração  na  realização  das  tarefas

mesmo  sob pressão e estresse.
4.3-Manter-se focado no trabalho de grupo,  isolando

estímulos externos impertinentes à tarefa. 
4.4-Aplicar os conhecimentos atualizados na execução

das tarefas. 
4.5-Manter  atenção  elevada  durante  as  tarefas  para

evitar erros e maximizar resultados. 
4.6-Estimular  a  execução  dos  procedimentos,  de

acordo  com  os  manuais  e  normas  de  segurança

estabelecidas. 
4.7-Realizar  as  tarefas  com  dedicação  e  empenho
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visando cumprimento da missão. 

5-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e desinteressadamente

com as atividades de outrem,

esforçando-se em benefício de

uma causa comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e limitados a

sua função. 

5.1-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências

profissionais  anteriores  e  conhecimentos  que

influenciam no desenvolvimento das tarefas. 
5.2-Estimular o espírito de coesão e camaradagem da

equipe. 

6-Disponibilidade 

Capacidade de se manter acessível

aos militares pares e subordinados

e/ou engajar em tarefas sempre

que necessário. 

6.1-Mostrar  disposição  para  o  cumprimento  das

missões, independente  do dia e hora. 
6.2-Mostrar disposição para ajudar, nos momentos de

dificuldades, dúvidas ou falta de material. 

7-Iniciativa 

Capacidade de agir,  em tempo

hábil e de forma adequada, sobre

ideias e/ou fatos inesperados,

principalmente em situações de

emergência e/ou perigo,

independente de 

ordem, visando a uma solução

imediata. 

7.1-Agir espontaneamente frente a uma demanda ou

problema,  a  fim de contribuir  para melhor execução

das tarefas. 
7.2-Buscar informações sobre o andamento das tarefas

ao invés de apenas esperar o pronto delas. 
7.3-Realizar  as  ações  que  estejam  no  seu  nível  de

decisão  e  que  sejam  necessárias  ao  sucesso   das

tarefas,  sem perder  tempo aguardando ordens. 
7.4-Executar  suas  tarefas,  antecipando-se a cobrança

dos superiores. 
8-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

8.1-Intervir  nos  momentos  precisos  com confiança e

segurança necessárias para o êxito das tarefas. 
8.2-Demonstrar  interesse  e  satisfação profissional  na
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grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo um

clima de motivação e

desenvolvimento da equipe. 

execução das tarefas atinentes a especialidade. 
8.3-Praticar a descentralização das tarefas preparando

as pessoas para assumirem suas responsabilidades. 

8.4-Estimular o sentimento de pertencimento em cada

integrante da equipe. 

9-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe

no alcance das metas e

cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados. 

 

 

9.1-Estimular  a  equipe para execução das tarefas ou

superação de dificuldades. 

10-Proatividade 

Capacidade de apresentar atitudes

prévias capazes de 

impedir situações inopinadas ou

agravamento de problemas que

afetem o cumprimento das

tarefas.  

 

 

10.1-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis  problemas,

buscando linhas de ações. 

11-Resistência à Fadiga 

Capacidade de suportar a fadiga

física, mental e/ ou emocional,

recuperando-se prontamente de

situações que exijam esforços 

prolongados e/ou concentrados. 

11.1-Minimizar  os riscos  da fadiga e  do estresse nas

tarefas  que  envolvem  desgaste  físico  e  mental,  por

meio de intervalos breves, saídas da área de trabalho,

atividade física ou relaxamento etc. 

12-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

12.1-Assumir  tanto  os  acertos  como  os  erros,

cometidos  pela equipe ou pelo próprio.  
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opiniões, mesmo em situações

adversas. 

12.2-Cumprir com as obrigações inerentes a sua 

função. 

13-Relacionamento Interpessoal 

Capacidade de interação empática

e respeitosa, mesmo em situações

adversas, sob pressão ou de

estresse intenso, mantendo um

ambiente organizacional agradável

e unido. 

13.1-Demonstrar interesse em identificar as redes de

relacionamento  interpessoal  para  perceber  as

expectativas da equipe. 

14-Organização e planejamento 

Capacidade planejar ações,

organizar ambiente ou 

equipe de forma a priorizar  a

sequência necessária ou a forma

de execução das 

tarefas, visando atingir os objetivos

previstos. 

14.1-Planejar  a  realização  das  tarefas,  utilizando  o

tempo de forma eficaz. 
 

 

14.2-Planejar  a execução das tarefas,  de acordo com

prazos e disponibilidade de recursos físicos e humanos.

15-Zelo 

Capacidade de preocupar-se ao

lidar com projetos, tarefas, objetos

ou máquinas, com o fim de evitar o

desperdício de recursos ou danos

materiais. 

 

15.1-Ser  cuidadoso  na  realização  das  tarefas  e  no

manuseio dos equipamentos, ferramentas e manuais. 

 

2.22. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE OR (OPERADOR RADAR) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

OR.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 
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2.22.1. Perfil Profissional 

A  Praça  especializada  em  Operador  Radar  (OR)  opera  sistemas  e  equipamentos

operativos  da  Guerra  Acima  D’água,  Guerra  Abaixo  D’água,  Guerra  Antiaérea  e  Guerra

Eletrônica nos Centros de Informação de Combate (CIC) e Centros de Operação de Combate

(COC) dos navios da MB. Além disso, opera radares primários e secundários, sistemas digitais

operativos, sistemas de enlace de dados táticos; realiza cálculos para determinação de rumo

e velocidade de navios, direção e velocidade do vento e corrente, compila o cenário tático

por meio de  plotagens, emprega os procedimentos dos diversos tipos de guerra e utiliza os

métodos de navegação estimada, visual, radar e satélite para determinar a posição do navio. 

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-OR é capacitado no Curso de

Especialização (C-Espc-OR),  nos sistemas e equipamentos operativos comuns ou de largo

emprego nos navios da MB e nos procedimentos e táticas para as ações dos diversos tipos de

guerra.  Estes  sistemas,  equipamentos  e  procedimentos  são  definidos  pelas  Organizações

Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) que constam no currículo docurso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-OR no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-OR

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e

toda  a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-OR

concludente do C-Espc-OR receberá diploma de Técnico de Nível  Médio em Operação de

Radar.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-OR 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

 1-Emprego de manuais

técnicos 

1.1-Empregar  informações  contidas  em  manuais  técnicos,

repetidoras  radares,  sistemas  digitais  e  comunicações

interiores e exteriores. 
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1.2-Verificar  condição  de  operação  dos  equipamentos

eletrônicos,  por  meio  dos  procedimentos  contidos  nas

instruções  do  manual  técnico,  registrando  as  informações

operacionais. 
1.3-Identificar  avarias  primárias  na  operação  de

equipamentos. 
1.4-Operar  os  equipamentos  eletrônicos,  de  acordo com os

procedimentos  e  dados  contidos  no  manual  técnico,

observando instruções  para  ligar  e  desligar  o  equipamento,

inicializar o sistema, verificar apresentação dos comandos do

operador, displays e menus. 

1.5-Descrever  os  princípios  de  funcionamento  dos

equipamentos eletrônicos da incumbência. 

2-Produção oral e escrita em

Inglês 

2.1-Reconhecer  palavras  e  expressões  escritas  de  uso

corrente no contexto do trabalho. 

2.2-Interpretar palavras, expressões e frases simples e usuais,

escritas m  textos, avisos, painéis,  telas, quadros, cartazes e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha. 

2.3-Interpretar as principais instruções contidas em manuais

e planos escritos em Inglês. 

2.4-Extrair dados técnicos dos sistemas e equipamentos de

manuais e planos escritos em Inglês. 

2.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho. 

2.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos. 

2.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho. 

 

 

3.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação de

equipamentos elétricos. 
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3-Aplicação de conceitos de 

Eletricidade básica 

3.2-Descrever os princípios da produção de eletricidade. 

3.3-Distinguir os conceitos de tensão, corrente, resistência e

potência elétrica. 

3.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm. 

3.5-Descrever  as  características  físicas  e  elétricas  dos

circuitos resistivos. 

3.6-Descrever as características das correntes contínua (CC) e

alternada (CA). 

3.7-Descrever as características dos circuitos em série e em

paralelo de CC e CA. 

3.8-Diferenciar  os  equipamentos  de  bordo  pelo  tipo  de

alimentação empregada. 
 

 

 

4-Aplicação de conceitos de 

Eletrônica básica 

4.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação de

equipamentos eletrônicos. 
4.2-Descrever o funcionamento de componentes eletrônicos

passivos, diodos e fontes de alimentação. 
4.3-Descrever o funcionamento de componentes eletrônicos

ativos e sua utilização nos circuitos amplificadores. 
4.4-Identificar  a  estrutura  e  simbologia  de  transistores,

amplificadores e osciladores. 
4.5-Descrever os sistemas de numeração. 
4.6-Diferenciar  os  sistemas  binário,  octal,  decimal  e

hexadecimal. 
 

  

5-Cumprimento de 

normas de segurança 

5.1-Observar avisos e normas de segurança preconizadas pelo

fabricante do equipamento. 
5.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação  etc.)  onde  há  uso  de  equipamentos

eletroeletrônicos e respectivos quadros elétricos que possam

oferecer risco à segurança do pessoal e do material. 
5.3-Manter afixados, em locais visíveis, avisos ou lembretes de

alerta  sempre  que  os  equipamentos  ou  disjuntores  devam
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permanecer desalimentados. 
5.4-Usar  o  equipamento  de  proteção  individual  compatível

com  a  tarefa  a  executar,  orientando  outros  militares

envolvidos na faina. 
5.5-Identificar  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência  de

choque elétrico. 

5.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros. 

 

 6-Emprego de sistemas e 

equipamentos de 

comunicações interiores 

6.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

equipamentos de comunicações exteriores e interiores. 
6.2-Distinguir Estações de Comando e Controle. 
6.3-Distinguir  sistemas  e  equipamentos  de  comunicações

interiores do navio. 
6.4-Distinguir circuitos de comunicações interiores do navio. 
6.5-Operar  sistemas  e  equipamentos  de  comunicações

interiores das estações da incumbência. 
6.6-Utilizar procedimento telefônico previsto para 

comunicações interiores. 
6.7-Utilizar procedimentos para registro das comunicações. 

 

7-Operação de 

equipamentos de 

comunicações exteriores 

7.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

equipamentos de comunicações exteriores. 

7.2-Utilizar o procedimento fonia previsto para comunicações

exteriores. 
7.3-Utilizar linhas dos quadros de amarração. 
7.4-Identificar redes e linhas de comunicações exteriores e as

mensagens nelas trafegadas. 
7.5-Operar equipamentos de comunicações exteriores. 
7.6-Utilizar  procedimentos  padronizados  para  codificação,

decodificação e autenticação de mensagens. 
 

 

8-Emprego de publicações 

do CIC/COC 

8.1-Identificar  simbologia  utilizada  em  publicações  táticas,

mensagens,  diretivas,  cartas  náuticas  e  publicações  de

navegação empregadas no CIC/COC. 
8.2-Introduzir  alterações  nas  publicações  táticas  e  diretivas

utilizadas no CIC/COC. 
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8.3-Introduzir alterações nas cartas náuticas e nas publicações

náuticas empregadas. 
8.4-Demonstrar  página  Aero  Marinste  20-16A  da  DaerM,

procedimentos  para  obtenção  e  emprego  de  informações

Aeronáuticas  e  Publicações  Técnicas  em  formato  digital

(www.ais.web.mil.br) Força Aérea Brasileira (ROTAER, CARTAS

ERC, ARC)
 

 

9-Operação de radares

primários 

9.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

radares primários. 
9.2-Operar radares, repetidoras e displays de navios. 
9.3-Analisar  as  apresentações  radar:  alvos  de  superfície,

aéreos, fenômenos atmosféricos, bloqueio e interferência de

outros radares  etc. 
 

10-Operação de radares

secundários 

10.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

radares secundários. 
10.2-Operar  equipamentos  de  Identication  Friend  or  Foe

(IFF) / Reply Receiver Transponder (RRA/RRB) de navios. 
10.3-Classificar informações fornecidas pelo IFF/RRA/RRB. 

 

 

11-Operação de

equipamentos de 

Guerra Eletrônica 

11.1-Cumprir procedimentos de segurança  na operação de

equipamentos de Guerra Eletrônica. 
11.2-Operar equipamentos de Medidas de Ataque Eletrônico

(MAE),  Medidas  de  Apoio  à  Guerra  Eletrônica  (MAGE)  e

Medidas de Proteção Eletrônica (MPE) de navios. 
11.3-Analisar sinais MAE, MAGE e MPE. 
11.4-Cumprir os procedimentos de transmissão do resultado

da análise dos sinais MAE, MAGE e MPE para a equipe do CIC/

COC. 
 

 12-Operação de sistemas

digitais operativos (SDO) 

12.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

SDO. 
12.2-Operar equipamentos de SDO de navios. 
12.3-Empregar recursos de plotagem  e  SDO,  mantendo  o
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acompanhamento de alvos de superfície, aére e submarinos. 
12.4-Empregar recursos de identificação de avarias ou falhas

em SDO. 
12.5-Executar  tarefas  relacionadas  à  coordenação  com  o

armamento,incluindo  indicação,  designação  e  aquisição  de

alvos, utilizando os sistemas digitais operativos. 
 

13-Emprego de sistemas de

enlace de dados táticos 

(LINK) 

13.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

equipamentos de enlace de dados táticos. 
13.2-Operar  equipamentos  de  enlace  de  dados  táticos

presentes nos navios da MB. 

13.3-Interpretar mensagens dos sistemas de enlaces táticos. 

 

 14-Execução de tarefas de

tática básica 

14.1-Resolver,  utilizando a  Rosa  de Manobras  e  a  Mesa de

Plotagem,   problemas  para  determinar  rumo,  velocidade,

Ponto de Maior Aproximação (PMA), vento real, interceptação

e problemas de esclarecimento de superfície. 
14.2-Executar tarefas relacionadas à tática básica, tais como:

posição;  rumo  e  velocidade;  principais  regras  de  manobra;

formaturas,  coberturas  e  dispositivos  e  regras  especiais  de

manobra. 
 

15-Cumprimento de

procedimentos de navegação

 

15.1-Empregar procedimentos de navegação para determinar

e  plotar  aposição  do  navio  em  cartas  náuticas,  utilizando

métodos de navegação estimada, visual, radar e satélite. 
15.2-Utilizar  coordenadas  de  grade  para  informação  da

posição do navio. 
15.3-Utilizar carta eletrônica como auxílio à navegação. 

 

 

16-Compilação do cenário

tático 

16.1-Fazer plotagem de formaturas, coberturas e dispositivos. 
16.2-Realizar a plotagem de superfície, geográfica e aérea. 
16.3-Fazer  plotagem  de  contatos  sonar,  durante  ações

antissubmarino (A/S). 
16.4-Utilizar informações de alvos recebidos dos sistemas de

enlaces táticos (LINKS). 
16.5-Atualizar registros nos quadros de informações. 
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17-Procedimentos de Apoio 

de Fogo  Naval (AFN) 

17.1-Empregar principais expressões utilizadas no AFN. 
17.2-Interpretar um pedido de tiro. 
17.3-Empregar métodos de localização de alvos. 

 

18-Procedimentos de 

Guerra 

Antissubmarino (GAS) 

18.1-Realizar plotagem durante ações coordenadas. 
18.2-Calcular cobertura antissubmarino (A/S) utilizando Rosa

de Manobra e programas táticos. 
18.3-Empregar  procedimentos  nas  medidas  A/S  e

antitorpédicas. 
18.4-Identificar  os  pontos  A,  X,  O e Y  durante  a  entrada e

saída de porto com oposição de submarino. 
18.5-Calcular os planos de busca para esclarecimento A/S. 

 

 

 

 

 

19-Procedimentos de Ações

de Superfície e Defesa 

Aeroespacial 

19.1-Descrever a composição e atribuições do Grupo de Ação

de  Superfície  (GRASUP)  e  do  Grupo  de  Helicópteros

Operativos (GRUHELO). 
19.2-Identificar  o  armamento  antissuperfície  em  uso  pelos

meios de superfície e aéreos da MB. 
19.3-Identificar contatos de superfície no radar. 

19.4-Cumprir os procedimentos de comunicações durante as

ações de superfície. 
19.5-Descrever os conceitos de defesa aeroespacial: áreas de

defesa aeroespacial, princípios básicos e posicionamento de

unidades. 

19.6-Identificar contatos aéreos no radar. 

19.7-Cumprir  os  procedimentos  de  comunicações  utilizados

na defesa aeroespacial. 
 

20-Procedimentos De Guerra 

Eletrônica 

20.1-Descrever  a  doutrina  de  guerra  eletrônica  da  MB:

estrutura, conceitos e medidas de apoio. 
20.2-Descrever  a  organização  de  guerra  eletrônica  da  MB:

fases,  emprego  e  planejamento  das  MAGE,  MAE  e  MPE;

Controle de Irradiações Eletromagnéticas e Acústicas (CIEMA);
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classificação das Condições de Silêncio Eletrônico (CONSET). 

21-Procedimentos de

emergência 

21.1-Identificar  sinais  de  emergência  de  aeronaves  e

submarinos. 
21.2-Empregar recursos do CIC/COC para a determinação da

posição de “homem ao mar” e de crash de aeronaves. 

 

 

  

22-Condicionamento e

Higidez Física 

22.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 

22.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
22.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na

norma em vigor. 
22.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor. 
22.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na

norma em vigor.
22.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 
22.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma

em vigor. 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-OR 

COMPETÊNCIAS  INDICADORES 

1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas, de modo tomar as

providências necessárias para

atingir os resultados previstos. 

1.1-Manter-se  vinculado  às  tarefas  durante  todas  as

etapas  de  sua  execução,  demonstrando  interesse  pela

dinâmica da equipe. 
1.2-Não  interromper  tarefas  em  execução  pela

importância a elas atribuída. 

2-Comunicação 

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas,

2.1-Estimular a interação entre os militares. 
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escritas ou  visuais de forma clara

e objetiva, com entendimento

entre os envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das

tarefas. 
3-Controle emocional 

Capacidade de lidar com

situações que mobilizam afetos e/

ou emoções sem se deixar

suplantar por elas, mantendo

uma postura esperada, sem

perder a capacidade de raciocinar

e agir deforma lógica e coerente,

segundo os padrões esperados. 

 

3.1-Permanecer tranquilo nas situações adversas, quando

sob pressão ou estresse intenso. 

4-Coragem moral 

Capacidade de defender e se

comportar com base no correto,

justo e o próprio, mesmo com

risco evidente de prejuízo pessoal. 

 

4.1-Admitir erros ou falhas. 

5-Cultura de qualidade 

Capacidade de primar pela

qualidade buscando contínuas

melhorias para aperfeiçoamento

dos processos, otimizando os

resultados. 

5.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais. 

5.2-Estimular o nivelamento de conhecimento da equipe. 

5.3-Manter atenção elevada durante as tarefas para evitar

erros e maximizar resultados. 
5.4-Manter-se  focado  no  trabalho  do  grupo,  isolando

estímulos externos impertinentes à tarefa. 
5.5-Realizar as tarefas com dedicação e empenho visando

cumprimento da missão. 
6-Disponibilidade 

Capacidade de se manter

acessível aos militares pares e

6.1-Mostrar  disposição  para  ajudar,  nos  momentos  de

dificuldades, dúvidas ou falta de material. 
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subordinados, e/ou engajar-se em

tarefas sempre que necessário. 
7-Espírito de equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e

desinteressadamente com as

atividades de outrem, esforçando-

se em benefício de uma causa em

comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e limitados

a sua função. 

7.1-Estimular  o  espírito  de  coesão  e  camaradagem  na

equipe. 

 8-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo

um clima de motivação e

desenvolvimento da equipe. 

8.1-Estimular  o  sentimento  de  pertencimento  em  cada

integrante da equipe. 
8.2-Atentar para a satisfação da equipe quanto às 

condições de trabalho. 
8.3-Coordenar as diversas atividades do grupo, mantendo

a  equipe  coesa  e  comprometida  com  os  objetivos  e

finalidades da profissão. 
8.4-Reconhecer a importância e o empenho do trabalho

em equipe para o sucesso das missões. 
9-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe

no alcance das metas e

cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados. 

 

9.1-Demonstrar  entusiasmo e  energia para  a  equipe na

execução das tarefas ou superação de dificuldades. 

10-Organização e planejamento 

Capacidade planejar ações,

organizar ambiente ou equipe, de

10.1-Esquematizar  o  desenvolvimento  das  diversas

atividades de modo sistemático e coerente para posterior

execução. 
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forma a priorizar a sequência

necessária ou a forma de

execução das tarefas, visando

atingir os objetivos previstos. 

10.2-Planejar  a  execução  das  tarefas,  de  acordo  com

prazos e disponibilidade de recursos físicos e humanos. 

10.3-Distribuir  imparcialmente  as  tarefas  de  modo  a

potencializar os resultados. 

11-Relacionamento interpessoal 

Capacidade de interação empática

e respeitosa, mesmo em situações

adversas, sob pressão  ou  de

estresse intenso, mantendo um

ambiente organizacional

agradável e unido. 

 

 

11.1-Conviver harmoniosamente com o grupo. 

12-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

opiniões, mesmo em situações

adversas. 

 

12.1-Cumprir com as obrigações inerentes a sua função. 

13-Visão sistêmica

 Capacidade de visualizar os

processos como um todo, a

interdependência dos

subsistemas e projetar os

impactos das ações. 

13.1-Alinhar as necessidades da equipe às da instituição e

dos processos de execução das tarefas. 

13.2-Identificar as inter-relações entre as etapas dos 

processos de trabalho, incluindo as de outras 

especialidades. 

  

2.23. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE OS (OPERADOR SONAR)

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

OS.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 
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2.23.1. Perfil Profissional 

A  Praça  especializada  em  Operador  Sonar  (OS)  opera  os  sistemas  de  sonares  e

dispositivos para localização de meios navais e objetos imersos e submersos, empregando os

fundamentos de acústica submarina e sistemas de apoio à decisão nas ações de detecção,

classificação e acompanhamento de um contato. Observa as características ambientais que

impactam no emprego de sonares e armas submarinas ou na autodefesa do meio em que

opera. Emprega a doutrina e os procedimentos constantes nas publicações tático-operativas,

no assessoramento de superiores na tomada de decisões. Além disso, opera equipamentos

de  comunicações  submarinas  entre  navios  e  submarinos  e,  secundariamente,  executa

procedimentos básicos de navegação. 

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-OS é capacitado,  no Curso de

Especialização (C-Espc-OS),  nos sistemas e equipamentos operativos comuns ou de largo

emprego  nos  navios  da  MB  e  nos  procedimentos  e  táticas  previstos.  Estes  sistemas,

equipamentos  e  procedimentos  são  definidos  pelas  Organizações  Militares   Orientadoras

Técnicas (OMOT) que constam no currículo docurso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-OS no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-OS

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas

do C- Espc-OS e a toda carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-OS

concludente do C-Espc-OS receberá diploma de Técnico de Nível  Médio em Operação de

Sonar.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-OS 

COMPETÊNCIAS 
INDICADORES 

 1.1-Identificar simbologia empregada no equipamento. 
1.2-Empregar  informações  contidas  em manuais  operativos,

planos  e  diagramas  esquemáticos  na  operação  do
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1-Emprego de manuais

operativos 

equipamento. 
1.3-Verificar  condição  de  operação  dos  equipamentos

eletrônicos,  por  meio  dos  procedimentos  contidos  nas

instruções  do manual  operativo,  registrando as  informações

operacionais.
1.4-Operar  equipamentos  eletroeletrônicos,  por  meio  dos

procedimentos  contidos  nas  instruções  do  manual  de

operações.
 

 

 

 

2-Operação de

equipamentos de

comunicações 

2.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

equipamentos de comunicações exteriores e interiores. 
2.2-Utilizar o procedimento fonia previsto para comunicações 

exteriores. 
2.3-Utilizar  o  procedimento  telefônico  previsto  para

comunicações interiores. 
2.4-Identificar  redes  de  comunicações  exteriores  e  as

mensagens trafegadas nessas redes. 
2.5-Identificar  circuitos  de  comunicações  interiores  e  as

mensagens trafegadas nestes circuitos. 
2.6-Operar  equipamentos  de  comunicações  exteriores  e

interiores. 
 

 

 

 

 

3-Produção oral e

 escrita em Inglês 

3.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente

no contexto do trabalho. 
3.2-Interpretar palavras, expressões e frases simples e usuais,

escritas em textos, avisos, painéis, telas, quadros, cartazes e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha. 
3.3-Interpretar as principais instruções contidas em manuais e

planos escritos em Inglês. 
3.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e  equipamentos  de

manuais e planos escritos em Inglês. 
3.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho. 
3.6-Preencher ficha com dados técnicos dos sistemas e 
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equipamentos. 
3.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho. 
 

 

 

4-Aplicação de

conceitos 

de eletricidade básica 

4.1-Cumprir os procedimentos de segurança na operação de 

equipamentos elétricos. 
4.2-Descrever os princípios da produção de eletricidade. 
4.3-Distinguir os conceitos de tensão, corrente, resistência e

potência elétrica. 
4.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm. 
4.5-Descrever as características físicas e elétricas dos circuitos 

resistivos. 
4.6-Descrever as características das correntes contínua (CC) e

alternada (CA). 
4.7-Descrever as características  dos circuitos em série e em

paralelo de CC e CA. 

5-Aplicação de 

conceitos de Eletrônica

básica 

5.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança  na  operação

equipamentos eletrônicos. 
5.2-Distinguir as propriedades do logaritmo. 
5.3-Interpretar as escalas logarítmicas nos níveis de pressão,

de intensidade e de potência sonoras. 
5.4-Descrever os sistemas de numeração. 
5.5-Realizar operações aritméticas nos sistemas binário, octal,

decimal e hexadecimal. 
5.6-Conceituar algoritmo. 
5.7-Conceituar  funções  lógicas,  portas  lógicas  e  circuitos

combinacionais. 
5.8-Descrever o funcionamento de componentes eletrônicos

passivos, diodos e fontes de alimentação. 
5.9-Descrever o funcionamento de componentes eletrônicos

ativos e sua utilização nos circuitos amplificadores. 
5.10-Identificar  a  estrutura  e  simbologia  de  transistores,

amplificadores e osciladores. 
5.11-Descrever conceitos básicos de circuitos especiais. 
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 6-Processamento

digital de sinais 

6.1-Identificar ruídos na tela do sonar. 
6.2-Interpretar gráficos gerados pelo processamento digital de

sinais. 
6.3-Utilizar os programas de processamento digital de sinais. 

7-Cumprimento de 

normas de segurança 

7.1-Observar avisos e normas de segurança preconizadas pelo

fabricante do equipamento. 
7.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação  etc.)  onde  há  uso  de  equipamentos

eletroeletrônicos e respectivos quadros elétricos que possam

oferecer risco à segurança do pessoal e do material. 
7.3-Manter afixados avisos ou lembretes de alerta sempre que

os  equipamentos  ou  disjuntores  devam  permanecer

desalimentados. 
7.4-Usar  o  equipamento  de  proteção  individual  compatível

com  a  tarefa  a  executar,  orientando  outros  militares

envolvidos na faina. 
7.5-Identificar  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência  de

choque elétrico. 
7.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros. 
7.7-Cumprir procedimentos de segurança previstos durante a

faina de esgoto e limpeza do domo do sonar no dique e na

manobra de içar e arriar o transdutor do sonar. 
7.8-Identificar  a  área  de  atuação  da  Comissão  Interna  de

Prevenção de Acidentes (CIPA). 
 

 8-Cumprimento do

sistema de manutenção

planejada (SMP) 

8.1-Diferenciar  escalões  de  manutenção,  de  acordo  com  as

instruções dos cartões do SMP. 
8.2-Aplicar os tipos de manutenção. 
8.3-Identificar  as  Organizações  Militares  Prestadoras  de

Serviços (OMPS) que executam os escalões de manutenção de

equipamentos e sistemas. 
8.4-Acompanhar  a  Praça  ET  no  cumprimento  do  SMP  dos
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equipamentos do sistema sonar. 
8.5-Registrar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  em

documento apropriado. 
8.6-Comunicar  a  necessidade  de  substituição  de  peças,

unidades  e  componentes  de  equipamentos,  depois  de

esgotados os recursos disponíveis. 
8.7-Preparar o domo para docagem e desdocagem. 

9-Utilização de 

ferramentas de 

uso comum 

9.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas e acessórios. 
9.2-Manter  em condições  de pronto  uso as  ferramentas  de

trabalho. 
9.3-Comunicar  necessidade  de  substituição ou  aquisição  de

ferramentas. 

10-Emprego de

batitermógrafos

descartáveis (XBT) 

10.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

XBT. 
10.2-Identificar  condições  essenciais  para  o  lançamento  de

XBT. 
10.3-Empregar os tipos de XBT. 
10.4-Descrever  o  funcionamento dos  programas  de  registro

batitermográfico.
 

 

 

 

 

11-Previsão de alcance

sonar 

11.1-Aplicar  fundamentos  de  acústica  submarina  na

propagação do som no mar e na previsão do alcance sonar. 
11.2-Distinguir  unidades  de  temperatura,  profundamente,

pressão e salinidade.
11.3-Descrever  as  interferências  do  meio  marinho

(características físico-químicas da água do mar e da área de

operações) na propagação das ondas sonoras. 
11.4-Operar os sistemas de previsão de alcance sonar. 
11.5-Manter os sistemas de previsão de alcance sonar. 
11.6-Realizar a previsão do alcance sonar. 
11.7-Descrever emprego tático da previsão de alcance sonar. 
11.8-Descrever os tipos de alcance sonar. 
11.9-Interpretar a ocorrência de gradientes térmicos em uma
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ação antissubmarino. 
 12-Confecção de

mensagem sonar

batitermográfica 

12.1-Codificar os dados de temperatura e profundidade para a

confecção de uma mensagem sonar batitermográfica. 
12.2-Decodificar  a  mensagem  sonar  batitermográfica  para

previsão de alcance. 
12.3-Extrair  pontos  significativos  de  um  registro

batitermográfico. 
 

 

 

 

 

13-Operação do sistema

sonar 

13.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança na  operação dos

equipamentos do sistema sonar. 
13.2-Descrever o funcionamento de um sistema sonar em uso

na MB.
13.3-Identificar partes componentes do sistema sonar. 
13.4-Operar controles sonares. 
13.5-Interpretar os indicadores dos sonares. 
13.6-Identificar  falhas  de  funcionamento  do  equipamento

sonar. 
13.7-Distinguir  ruídos  irradiados  pelo  próprio  navio  ou  por

outras fontes. 
13.8-Executar procedimentos na condição de silêncio acústico.
13.9-Executar  procedimentos  quando  operando  em  baixa

visibilidade. 
13.10-Empregar controles de operação adequados durante a

navegação em canal varrido. 
13.11-Identificar  simbologias  referentes  aos  dados  de  um

contato sonar. 
13.12-Descrever sistemas de contramedidas antitorpedícas e

acústicas. 
13.13-Cumprir  procedimentos  na  operação sonar,  diante  de

ações evasivas de um contato. 
13.14-Operar simuladores de alvos sonares.

 

 

14.1-Cumprir  procedimentos  para a  classificação de contato

sonar. 
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14-Cumprimento de

diretrizes tático-operativas 

14.2-Discriminar  o  emprego de planos  de  busca  durante  as

ações antissubmarinas. 
14.3-Discriminar métodos de ataque e apoio durante as ações

antissubmarinas. 
14.4-Discriminar  dispositivos  e  as  formaturas  de  navios

inerentes  à  proteção  de  comboios  durante  as  ações

antissubmarinas. 
14.5-Descrever  tarefas  de  cada  estação  da  organização  do

navio na guerra antissubmarina. 
14.6-Identificar  as  principais  características  das  armas

antissubmarinas empregadas na MB. 
14.7-Identificar  simbologia  padrão  empregada  em  uma

plotagem de guerra antissubmarino. 
 

15-Estabelecimento de

comunicações submarinas 

15.1. Identificar os códigos previstos nas publicações em vigor 

na MB. 
15.2-Identificar os sinais visuais de emergência do submarino. 
15.3-Cumprir  procedimentos  de  comunicação  submarina

utilizando Under Water Telephone (UWT) telefone submarino,

cargas explosivas e código morse . 
15.4-Executar  procedimentos  para  aferir  distância (check  de

distância). 

16-Emprego de

procedimentos para 

busca, detecção,

classificação,

acompanhamento e

ataque de contato sonar

16.1-Empregar modos de transmissão adequados para as fases

de busca,  detecção, classificação, acompanhamento e ataque

a alvos submarinos. 
16.2-Empregar  os  controles  e  indicadores  para  as  fases  de

busca,  detecção,  classificação,  acompanhamento e ataque a

alvos submarinos. 
16.3-Empregar modos de transmissão adequados, após perda

de contato sonar. 
16.4-Aplicar os procedimentos na perda de contato sonar, de

acordo com a doutrina em vigor. 
16.5-Empregar  controles  de  operação  adequados,  após  o
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lançamento de torpedo. 
16.6-Identificar  o  movimento  relativo  do  contato  (navio  ou

submarino) através do emprego do efeito doppler. 
16.7-Avaliar aspecto áudio e vídeo de contato sonar. 
16.8-Empregar controles adequados para aquisição do 

doppler de contato sonar. 
16.9-Executar procedimento de envio de dados sonar para o

console de Guerra antissubmarino e Sistema de Controle de

Fogo. 
 

 

 

17-Identificação dos

parâmetros de eficiência do

sonar 

17.1-Distinguir  parâmetros  para  a  medição  da  Figura  de

Mérito (FOM) a ser realizada pelo Centro de Apoio a Sistemas

Operativos (CASOP). 
17.2-Distinguir  as  condições  ambientais  e  geográficas

recomendáveis  para  a  obtenção  da  FOM  realizadas  pelo

CASOP. 
17.3-Interpretar parâmetros obtidos durante as fases estáticas

e dinâmicas da medição da FOM a ser realizada pelo CASOP. 
17.4-Aplicar  informações  da  FOM  para  obter  melhor

desempenho do sistema sonar. 
 

 

 

 

18-Cumprimento de

procedimentos de

navegação 

18.1-Identificar  o sistema de numeração,  escala,  símbolos e

abreviaturas das cartas náuticas. 
18.2-Plotar posições determinadas por métodos eletrônicos. 
18.3-Plotar posições dadas por marcações e/ou distâncias em

cartas náuticas, utilizando régua de paralelas e compasso de

navegação. 
18.4-Empregar procedimentos de navegação para determinar

e  plotar  a  posição  do  navio  em  cartas  náuticas,  utilizando

métodos de navegação estimada, visual, radar e satélite. 
18.5-Utilizar  coordenadas  de  grade  para  informação  da

posição do navio. 
18.6-Utilizar carta eletrônica como auxílio à navegação. 
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19-Registros 

técnicos 

19.1-Registrar testes, rotinas e inspeções executadas no domo

do sonar. 
19.2-Subsidiar  supervisor  ET  na  elaboração de  relatórios  de

avarias. 
19.3-Manter  atualizadas  informações  contidas  nos  diversos

tipos de registros técnico-administrativos do domo do sonar. 
19.4-Empregar  informações  contidas  nos  diversos  tipos  de

registros técnico- administrativos do domo do sonar. 
19.5-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros. 
19.6-Manter o arquivo de trabalho organizado. 

 

20-Preenchimento de

pedidos de serviços (PS)

22.1-Descrever estrutura documental do PS. 
22.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 
22.3-Efetuar controle de PS e ordens de serviço. 
22.4-Acompanhar andamento do reparo junto às Organizações

Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) e OM de apoio. 

 21-Condicionamento e

Higidez Física 

23.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 
23.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
23.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 
23.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor. 
23.5-Correr  de acordo com os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 
23.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 
23.7-Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na  norma

em vigor. 
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-OS 

COMPETÊNCIAS  INDICADORES 
1-Comunicação 

Capacidade de  transmitir e

receber informações faladas,

escritas ou visuais de forma clara

e  objetiva, com entendimento

entre os envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das

tarefas. 

 

 

1.1-Facilitar o diálogo entre os militares. 

 2-Cultura de Qualidade 

 Capacidade de primar pela

qualidade, buscando contínuas

melhorias para 

aperfeiçoamento dos

processos,otimizando resultados. 

2.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais. 
2.2-Estimular o nivelamento de conhecimento da equipe.
2.3-Manter  concentração  na  realização  das  tarefas,

mesmo sob pressão e estresse. 
2.4-Manter  atenção  elevada  durante  as  tarefas  para

evitar erros e maximizar resultados. 
2.5-Manter-se  focado  no  trabalho  do  grupo,  isolando

estímulos externos impertinentes à tarefa. 
3-Discrição 

Capacidade de manter

comedimento em palavras e

atitudes, mantendo reserva

sobre assuntos ou fatos que não

devam ser do conhecimento

público. 

3.1-Evitar comentários com pessoas estranhas a respeito

de suas atividades. 

4-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e

4.1-Estimular  o  espírito  de  coesão  e  camaradagem  na

equipe. 
 

4.2-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências

profissionais anteriores e conhecimentos que influenciam
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desinteressadamente com as

atividades de outrem,

esforçando-se em benefício de

uma causa comum, sem ater-se

aos problemas peculiares e

limitados a sua função. 

no desenvolvimento das tarefas. 

5-Flexibilidade 

Capacidade de adaptar-se as

mudanças e as necessidades

emergentes, de rever postura

mediante situações inopinadas

ou opiniões divergentes. 

 

5.1-Implantar  mudanças  necessárias  ao aprimoramento

das tarefas. 

 6-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada, sobre

ideias e/ou fatos inesperados,

principalmente em situações de

emergência 

e/ou perigo, independente de

ordem, visando a uma solução

imediata. 

6.1-Executar  as  tarefas  inerentes  a  sua  especialidade,

sem necessidade de ser mandado. 

7-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo

um clima de motivação e

desenvolvimento da equipe. 

7.1-Reconhecer a importância e o empenho do trabalho

em equipe para o sucesso das missões. 
7.2-Praticar a descentralização das tarefas preparando a

equipe para assumir responsabilidades. 
7.3-Elogiar o trabalho em equipe. 
7.4-Demonstrar credibilidade por meio do exemplo. 
7.5-Apresentar  argumentações   convincentes  para

defender os interesses da equipe, desde que não afetem

a execução das tarefas. 
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8-Motivação 

Capacidade de estimular a

equipe no alcance das metas e

cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados. 

 

8.1-Demonstrar entusiasmo e energia para a equipe na

execução das tarefas ou superação de dificuldades. 

9-Organização e planejamento  

Capacidade de planejar ações,

organizar ambiente ou equipe, de

forma a priorizar a sequência

necessária ou a forma de

execução das tarefas, visando

atingir os objetivos previstos. 

 

9.1-Distribuir  imparcialmente  as  tarefas  de  modo  a

potencializar os resultados. 

 10-Relacionamento Interpessoal 

Capacidade de interação

empática e respeitosa, mesmo

em situações adversas, sob

pressão ou  de estresse intenso,

mantendo um ambiente

organizacional agradável e unido. 

10.1-Perguntar opinião da equipe sobre a execução das

tarefas. 
10.2-Ter paciência em situações rotineiras, adversas e/ou

inopinadas. 
10.3-Ser cortês no trato com a equipe 
10.4-Conviver harmoniosamente com o grupo. 
10.5-Demonstrar  interesse  em  identificar  as  redes  de

relacionamento  interpessoal  para  perceber  as

expectativas da equipe. 

2.24. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE RV (MANOBRAS E EQUIPAGEM DE AVIAÇÃO) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

RV.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.24.1. Perfil Profissional 

A  Praça  especializada  em  Manobras  e  Equipagem  de  Aviação  (RV)  identifica  a

estrutura e os diversos sistemas das aeronaves; interpreta as normas de regulamentação da
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aviação; identifica os princípios de Matemática, Física (eletricidade, mecânica e hidráulica) e

Química  aplicados  em  aeronaves;  identifica  os  requisitos  de  aeronavegabilidade  e  de

aerodinâmica;  descreve  a  teoria  de  peso  e  balanceamento;  utiliza  ferramentas  e

instrumentos  de  medição;  utiliza  técnicas  de  sobrevivência;  mantém  e  inspeciona

equipamentos de aviação (bolsas de sobrevivência das aeronaves, coletes dos tripulantes,

equipamentos  de  apoio,  etc.),  sendo  responsável  pela  segurança  dos  equipamentos

utilizados nas diversas missões aéreas; orienta manobras com aeronave (pouso, decolagem,

hangaragem), em aeródromos, navios com plataforma de voo e navio-aeródromo da MB;

efetua a padronização e reparo de capacetes e uniformes de voo; e realiza o combate a

incêndio e salvamento dos tripulantes em caso de acidentes com aeronaves; controla e testa

o combustível de aviação; realiza abastecimento de aeronaves e manutenção preventiva nas

redes e sistemas do posto de combustível de aviação. 

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-RV é capacitado,  no Curso de

Especialização  de  Manobras  e  Equipagem  de  Aviação  (C-Espc-RV),  para  o  manuseio  e

manutenção de equipamentos de voo e sobrevivência.  Estes equipamentos são definidos

pelas Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-RV no exercício profissional.  Durante o C-Espc-RV, o

militar  será  estimulado  a  desenvolver  tais  competências  que  permearão  as  atividades

acadêmicas e toda a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-RV

concludente do C-Espc-RV receberá o diploma de Técnico de Nível Médio em Aeroportuário. 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-RV 
COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Interpretação de textos

técnicos em Inglês 

1.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente

no contexto do trabalho. 
1.2-Interpretar as principais instruções contidas em manuais e

planos em Inglês. 
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 1.3-Identificar  os  termos  gramaticais  e  semânticos  utilizados

nos manuais técnicos de aviação. 
1.4-Empregar, oralmente e por escrito, vocabulário e estruturas

gramaticais  convencionais  da  língua  inglesa  utilizados  na

Aviação.

2-Emprego de técnicas de

sobrevivência 

2.1-Identificar os equipamentos de sobrevivência. 
2.2-Inspecionar vestuário de voo quanto à sua condição para

uso. 
2.3-Realizar os procedimentos do aeronavegante ao equipar-se

com vestuário e apetrechos de voo. 
2.4-Aplicar técnicas de sobrevivência no mar. 
2.5-Aplicar técnicas de sobrevivência na selva. 
2.6-Utilizar técnicas para escape de aeronave submersa. 

 

 

3-Controle da qualidade

da manutenção 

3.1-Descrever o programa de garantia da qualidade. 
3.2-Efetuar a manutenção preventiva e corretiva.  
3.3-Distinguir  os  escalões  de  manutenção  e  seus  níveis  de

reparo. 
3.4-Realizar a custódia do material empregado. 
3.5-Identificara estrutura organizacional de manutenção. 
3.6-Distinguir os programas de inspeção. 
3.7-Realizar os diversos tipos de inspeção. 
3.8-Cumprir  normas,  adotando  as  precauções  necessárias  à

realização do trabalho de manutenção. 
3.9-Empregar  as  ferramentas  de  controle  de  qualidade

específicas da manutenção. 
3.10-Controlar a aferição de equipamentos e instrumentos de

medição. 
3.11-Analisar estatísticas de dados de manutenção. 

4-Interpretação de

desenhos técnicos básicos 

4.1-Identificar as normas utilizadas na confecção de desenhos

técnicos. 
4.2-Interpretar a simbologia usada em desenho técnico. 
4.3-Planificar peças empregando recursos de desenho. 
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4.4-Interpretar esquemas e diagramas básicos de sistemas de

aeronave e componentes. 

5-Aplicação de conceitos

básicos de Física na

Aviação 

5.1-Identificar os princípios da mecânica, estática, movimento

ondulatório, velocidade do som e onda de choque aplicados à

aviação. 
5.2-Identificar  os  princípios  da  teoria  cinética  dos  gases,

compressibilidade e expansão. 
5.3-Distinguir  temperatura,  pressão,  atmosfera  (princípio  de

Bernoulli)  e  calor,  dinâmica  dos  corpos,  densidade,  potência,

vetores e torque. 
5.4-Identificar os princípios da ótica aplicados à aviação. 

6- Princípios básicos de

aerodinâmica e 

controle de voo 

6.1-Identificar as partes e equipamentos básicos de aeronave. 
6.2-Identificar a função de um aerofólio. 
6.3-Descrever as forças que atuam no aerofólio. 
6.4-Conceituar estabilidade e controle de voo. 
6.5-Identificar  o  princípio  de  funcionamento  dos  eixos  de

movimento de aeronave. 
6.6-Descrever o movimento de aeronave. 

6.7-Identificar os comandos de voo. 
6.8-Distinguir tipos de voo pela velocidade aplicada. 
6.9-Identificar dispositivos de hipersustentação. 
6.10-Identificar a interferência do fluxo de ar nas condições de

voo. 
6.11-Identificar os princípios da teoria de voo supersônico. 
6.12-Identificar as partes de um helicóptero.  
6.13-Caracterizar a dinâmica de voo do helicóptero. 

 

 

7-Tráfego aéreo e

meteorologia 

7.1- Descrever as normas de tráfego aéreo e sua utilização. 
7.2-Conceituar os termos empregados no tráfego aéreo.  
7.3-Descrever os fundamentos básicos da meteorologia. 
7.4-Identificar as condições climáticas adversas ao voo. 
7.5-Interpretar mensagens meteorológicas existentes. 
7.6 - Utilizar cartas aeronáuticas.  

 8.1-Distinguir partes estruturais de aeronaves. 
8.2-Diferenciar os mecanismos existentes em máquinas simples
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8-Descrição do

funcionamento 

básico de sistemas

mecânicos de aeronaves 

de aviação. 
8.3-Utilizar  diagramas,  símbolos  e  esquemas  de  sistemas

mecânicos de aeronaves. 
8.4-Identificar o funcionamento de motores. 
8.5-Diferenciar fixadores de componentes mecânicos. 
8.6-Executar  métodos  de  frenagem  e  contrapinagem  de

componentes mecânicos. 
8.7-Montar conjuntos de componentes mecânicos com uso de

fixadores. 
8.8-Desmontar conjuntos de componentes mecânicos com uso

de fixadores. 
8.9-Diferenciar componentes de rede tubular. 
8.10-Diferenciar  elementos  de  vedação  de  fluídos,  estática  e

dinâmica. 
8.11-Descrever os métodos de propulsão de aeronave. 
8.12-Identificar o mecanismo e troca de passo dos rotores do

helicóptero. 
 

 

 

 

 

9-Aplicação de conceitos

básicos 

de Eletricidade 

 

 

 

9.1-Distinguir os princípios da eletrostática e eletrodinâmica. 
9.2-Descrever os princípios da geração de eletricidade. 
9.3-Distinguir grandezas elétricas: tensão, corrente, resistência 

ôhmica e potência.  
9.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm. 
9.5-Descrever princípios de corrente alternada: componentes e

símbolos de circuito básico. 
9.6-Empregar instrumentos de medidas. 
9.7-Medir potência elétrica, capacitância e indutância, tensão,

corrente e resistência.  
9.8-Calcular potência elétrica, capacitância e indutância, tensão,

corrente e resistência.  
9.9-Conceituar magnetismo e força eletromotriz. 
9.10-Diferenciar circuitos resistivos, capacitivos e indutivos.  
9.11-Conceituar transformadores, amplificadores, alternadores 
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e inversores. 
9.12-Identificar as fontes de alimentação elétrica de aeronaves. 
9.13-Identificar dispositivos de proteção e controle de circuitos. 

 

 

 

 

 

10-Cumprimento de

normas de segurança 

10.1-Cumprir  os  avisos  e  normas  de  segurança  preconizadas

para equipamentos, compartimentos e áreas de trabalho. 
10.2-  Analisar  as  condições  do  ambiente  de  trabalho  que

possam oferecer risco à segurança do pessoal. 
10.3-Elaborar os avisos ou lembretes de alerta de segurança. 
10.4-Utilizar o equipamento de proteção individual compatível

com a tarefa a executar, orientando outros militares envolvidos

na faina. 
10.5-Cumprir  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência  de

acidentes. 
10.6-Identificar  situações  de  risco  na  área  de  atuação

profissional em decorrência do erro humano. 
10.7-Cumprir  procedimentos  de  segurança  preconizados  pelo

fabricante do equipamento para manuseio, estoque, transporte

e acidentes com materiais radioativos. 
10.8 - Cumprir normas de segurança em aeródromos. 

 

 

 

   

11-Cumprimento da

doutrina de prevenção e 

investigação de acidentes

aeronáuticos 

 

 

 

11.1-Descrever  a  estrutura  e  funcionamento  do  Serviço  de

Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  da

Marinha (SIPAAerM). 
11.2-Descrever o propósito e os fundamentos da prevenção de 

acidentes aeronáuticos. 
11.3-Conceituar  o  Programa  de  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos  (PPAA),  a  Comissão  de  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos (CPAA), a Vistoria de Segurança de Aviação (VSA) ,

o  Conselho  de  Fator  Humano  (CFH),  a  Jornada  de  Atividade

Aérea (JAA), o Gerenciamento do Risco Operacional (GRO), os

Relatórios  Finais  de  Acidentes  Aeronáuticos  e  o  Relatório

Semestral de Segurança de Aviação (RSSA). 
11.4-Preencher Relatório de Prevenção (RelPrev) e Planilha do
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Gerenciamento do Risco Operacional (GRO). 
11.5-Cumprir  as  recomendações  de  segurança  oriundas  dos

diversos documentos do âmbito da segurança de aviação. 
11.6-Descrever os procedimentos a serem adotados no caso de

uma ocorrência aeronáutica. 
11.7-Diferenciar acidentes, incidentes aeronáuticos e 

ocorrências de solo. 
11.8-Empregar métodos e recursos utilizados na prevenção de 

acidentes aeronáuticos. 
11.9-Descrever as implicações dos fatores material  e humano

em  acidentes  aeronáuticos:  aspectos  operacional,  médico  e

psicológico. 
11.10-Empregaras precauções de segurança quanto à estrutura

do  aeródromo,  aeronave,  combustível,  tráfego  aéreo  e

manutenção de aeronaves. 
11.11-Empregar  os  procedimentos  definidos  nos  Plano  de

Emergência de Aviação (PEA), Plano de Pré-Investigação e Plano

de Desinterdição de Pista. 
11.12-Conceituar Danos por Objetos Estranhos (DOE). 
11.13-Realizar atividades de prevenção ao DOE. 
11.14-Identificar  o  material  de  investigação  de  ocorrências

aeronáuticas. 
11.15-Descrever  o  trâmite  de  documentos  e  relatórios

relacionados à segurança de aviação. 
11.16-Organizar  os  documentos  e  relatórios  relacionados  à

segurança de aviação. 
11.17-Descrever a composição administrativa do departamento

de segurança de aviação de um esquadrão de aeronaves. 
 12.1-Caracterizar  os  profissionais  que  atuam na aviação e  os

seus níveis de responsabilidade. 
12.2-Descrever  os  fatores  que  afetam  o  rendimento  dos
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 12-Identificação dos

fatores humanos que 

impactam na atividade de

aviação  

profissionais da aviação. 
12.3-Correlacionar a atuação dos profissionais de aviação com

as instalações físicas em que trabalham. 
12.4-Identificar  a  importância  da  qualidade  da  comunicação

entre membros de equipes de aviação. 

 

 

 

 

 

 

 

13-Emprego de

publicações técnicas de 

aviação 

13.1-Distinguir os diferentes escalões de manutenção. 
13.2-Realizar  os  registros  pertinentes  às  aeronaves  nos

respectivos  formulários,  folha  de  registro  de  voo,  livro  de

registro de aeronave, folhetos, fichas, etiquetas de identificação

e ordem de serviço, conforme previsto nas normas em vigor. 
13.3-Distinguir  os  modelos  utilizados  pelo  sistema  de

publicações.  
13.4-Identificar os tipos de manuais utilizados na manutenção

de aeronaves. 
13.5-Identificar o sistema de publicações de aviação. 
13.6-Manter a organização e controle da biblioteca técnica. 
13.7-Identificar as publicações técnicas. 
13.8-Distinguir  a  sistemática  da  ATA  100  (Air  Transportation

Association 100) e da NAVAIR (Naval Air Systems Command). 
13.9-Interpretar  os  manuais  técnicos,  desenhos,  planos,

esquemas e diagramas das aeronaves e equipamentos de apoio

à aviação. 
13.10-Proceder à atualização dos manuais técnicos. 
13.11-Realizar  o  levantamento dos  dados  técnicos  fornecidos

pelo fabricante. 
13.12-Interpretar os diversos tipos de diretivas técnicas. 
13.13-Aplicar  o  sistema  de  manutenção  referente  ao

equipamento, de acordo com as instruções do manual técnico.  
13.14-Verificar a condição de operação dos equipamentos, por

meio  dos  procedimentos  contidos  nas  instruções  do  manual

técnico, registrando as informações operacionais. 
13.15-Operar  os  equipamentos,  de  acordo  com  os
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procedimentos e dados contidos no manual técnico. 
13.16-Empregar as informações contidas em manuais técnicos

na operação e manutenção de equipamentos. 
13.17-Controlar o sistema de publicações de aviação. 

 

14-Registros técnicos 

14.1-Registrar testes e rotinas executadas nos equipamentos de

aviação. 
14.2-Subsidiar  o  supervisor  na  elaboração  de  relatórios  de

avarias. 
14.3-Registrar valores obtidos pelos instrumentos de medidas. 

 

15-Utilização do 

SISLOG-WEB e catálogo de

sobressalentes 

15.1-Obter informações no SISLOG-WEB.  
15.2-Utilizar  informações  do  SISLOG-WEB  e/ou  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos. 
15.3-Comparar especificações obtidas sobre os sobressalentes

com os itens a serem substituídos. 
  16-Preenchimento de

pedidos de serviços 

(PS) 

16.1-Descrever estrutura documental do PS. 
16.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 
16.3-Efetuar controle de PS. 
16.4-Acompanhar andamento do reparo junto às OM de apoio. 

17-Preenchimento de

pedidos de material 

17.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas empregados pela MB, com base nos manuais técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes. 
17.2-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,  seguindo  as

normas em vigor na MB e ordens internas. 
17.3-Controlar andamento dos pedidos de material elaborados. 

 18-Utilização de

ferramentas, 

equipamentos e 

instrumentos de medidas 

18.1-Utilizar ferramentas de uso geral. 
18.2-Operar máquina de furar, esmeril e prensa. 
18.3-Utilizar  instrumentos  de  medidas;  réguas,  esquadro

combinado, riscador e compasso.
18.4-Interpretar  informações  obtidas  na  utilização  de

paquímetro e  micrômetro. 
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18.5-Verificar  se  os  instrumentos  e  as  ferramentas  estão

calibrados e dentro do prazo de validade. 
18.6-Efetuar  as  medições  analógicas  e  digitais,  observando as

escalas de medidas a serem utilizadas. 
18.7-Utilizar instrumentos de precisão e ferramentas especiais

empregadas no meio aeronáutico. 
18.8-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas, equipamentos e instrumentos de medidas. 
18.9-Observar os requisitos para armazenamento de 

ferramentas e instrumentos de medida. 
18.10- Aplicar as regras básicas de conversão de valores entre os

sistemas de medidas. 
 

 

19-Controle de corrosão 

19.1-Conceituar a teoria da corrosão. 
19.2-Identificar os tipos e formas de corrosão. 
19.3-Diferenciar  métodos  de  prevenção  da  corrosão  e  suas

aplicabilidades. 
19.4-Identificar evidências de corrosão. 
19.5-Executar tratamento anticorrosão. 

 20-Aplicação de conceitos

básicos de 

Química na Aviação 

20.1-Diferenciar  matéria,  elementos  químicos,  estrutura  dos

átomos, moléculas, cristais e colóides. 
20.2-Identificar soluções e solventes. 
20.3-Distinguir dureza e ductilidade. 

 

21-Aplicação de

procedimentos de 

abastecimento de

aeronaves 

 

 

 

21.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  para  o  manuseio,

armazenamento e transporte de combustível de aviação. 
21.2-Operar os sistemas de recebimento e armazenamento de

combustíveis de aviação. 
21.3-Testar a qualidade do combustível de aviação. 
21.4-Abastecer os diferentes tipos de aeronaves da MB e extra

MB. 
21.5-Manter  em  pleno  funcionamento  o  sistema  de

recebimento,armazenamento  e  filtragem  do  combustível  de

aviação. 
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21.6-Controlar a estocagem de combustível. 
21.7-Realizar pedidos de combustível. 
21.8-Realizar  procedimentos  de  emergência  em  caso  de

acidente com combustível de aviação. 
21.9-Inspecionar combustível. Instalações e viaturas do posto de

combustível. 
21.10-Manter em pleno funcionamento as viaturas do posto de

combustível. 
21.11-Monitorar  o  descarte  adequado  do  combustível  de

aviação. 
21.12-Descartar adequadamente o combustível de aviação.

22-Identificação da

estrutura da aviação 

naval 

22.1-Identificar  a  organização  militar  e  administrativa  da

aviação naval. 
22.2-Identificar a sistemática de designação das aeronaves da

MB. 
22.3-Interpretar indicativos visuais de aeronaves. 

 

 

23-Emprego de

procedimentos

operacionais 

23.1-Identificar classes de navios da Marinha do Brasil. 
23.2-Distinguir as classes de apoio dos navios. 
23.3-Preparar o convoo para recebimento de uma aeronave. 
23.4-Aplicar procedimentos operacionais no navio-aeródromo. 
23.5-Assessorar seus superiores hierárquicos sobre os requisitos

específicos para níveis de operações. 
23.6-Executar  a  sinalização  a  bordo  do  navio  aeródromo  e

navios com plataforma de voo. 
23.7-Orientar  e  manobrar  aeronaves  em  área  de  pouso  e

decolagem e em zona de desembarque. 
23.8-Assessorar seus superiores nas instruções e nos requisitos

necessários  para  construção  e  utilização  de  helipontos  e/ou

heliportos. 
23.9-Assessorar seus superiores na prevenção e proteção contra

incêndio em instalações de aeródromo. 
23.10-Cumprir precauções de segurança em tarefas de reboque,
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abastecimento, fonte externa e manobras com aeronaves. 
 

 

24-Execução de sinais e

manobras com aeronaves 

24.1-Utilizar sinais de orientação empregados nos meios navais.
24.2-Utilizar sinais de orientação empregados no âmbito civil. 
24.3-Realizar todas as manobras, diurnas e noturnas, com sinais

em navios com plataforma e navio aeródromo. 
24.4-Conduzir  veículo  de  reboque,  pick-up  e  caminhão  de

combate a incêndio. 
24.5-Realizar manobras com aeronaves em aeródromo militar. 
24.6-Realizar manobras com aeronaves em aeroporto civil. 
24.7-Utilizar fraseologia de comunicação com a torre. 
24.8-Utilizar fraseologia de comunicação com navio plataforma 

e navio aeródromo. 
24.9-Definir os requisitos básicos para a condução de operações

aéreas. 
24.10-Definir  os  requisitos  específicos  para  os  níveis  de

operação. 
24.11-Proceder  ao  reabastecimento  de  helicóptero  em  voo

(HIFR). 
24.12-Orientar taxiamento de aeronave a bordo e em terra. 

24.13-Orientar manobras com helicópteros em área de pouso e

decolagem e em zona de desembarque (ZD). 
24.14-Operar as fontes externas de partida das aeronaves. 

 

 

 25-Condicionamento e 

higidez física 

25.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 
25.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
25.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 
25.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor. 
25.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 
25.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência
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aeróbica e flexibilidade. 
25.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma em

vigor. 
 

26-Manuseio e

manutenção de 

equipamentos de voo e

sobrevivência 

26.1-Operar  os  tipos  de  máquinas  de  costura  utilizadas  na

aviação. 
26.2-Empregar a costura à máquina e à mão na configuração,

Mod-Tec  e  restauração de equipamentos  e dos  macacões de

voo. 
26.3-Empregar  técnicas  de  costura  na  produção  de  bolsas  e

capas protetoras para aviação. 
26.4-Manusear os equipamentos de medição depressão. 
26.5-Inspecionar os equipamentos de voo, reconhecendo suas

características. 
26.6-Inspecionar  acessórios  de  sobrevivência,  reconhecendo

suas características. 
26.7-Inspecionar  equipamentos  de  voo  e  sobrevivência,

reconhecendo suas características. 
26.8-Inspecionar balsas reconhecendo suas características. 
26.9-Identificar  estropos,  redes  de  carga  e  varetas  de

aterramento. 
26.10-Inspecionar  estropos,  redes  de  carga  e  varetas  de

aterramento. 
26.11-Configurar  e  inspecionar  coletes  e  itens  inclusos  para

efetivo voo. 
26.12-Gerenciar controle e aquisição de equipamentos de voo e

sobrevivência. 
26.13-Manusear  adequadamente os  materiais  disponíveis  em

todos os esquadrões. 
26.14-Instalar os equipamentos de voo. 
26.15-Controlar  a  qualidade  dos  equipamentos  de  voo  e

sobrevivência. 
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27-Emprego de gases 

e cilindros 

27.1-Diferenciar os gases compressíveis. 
27.2-Empregar  equipamentos  de  gases  compressíveis  e

medidores. 
27.3-Realizar  procedimentos  de  recarga  e  precauções  de

segurança. 
27.4-Realizar abastecimento de cilindros com oxigênio líquido. 
27.5-Realizar  procedimentos  de  emergência  e  precauções  de

segurança com oxigênio líquido. 

28-Utilização, inspeção e

manutenção de 

flutuadores de aeronave 

28.1-Identificar os tipos de flutuadores. 
28.2-Instalar  o  sistema de  flutuação  das  aeronaves  operadas

pela MB. 
28.3-Inspecionar  o  sistema  de  flutuação  de  emergência  das

aeronaves operadas pela MB. 
28.4-Realizar  a  manutenção  do  sistema  de  flutuação  de

emergência das aeronaves operadas pela MB. 
 

 

29-Execução de

procedimentos de

primeiros socorros 

29.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  execução  de

primeiros socorros. 
29.2-Caracterizar primeiros socorros. 
29.3-Diferenciar  contusões,  hipertermia,  queimaduras  e

hemorragia. 
29.4-Diferenciar  fraturas,  deslocamentos,  comoções,

traumatismos e lesões de articulações e membros. 
29.5-Identificar os tipos de queimaduras. 
29.6-Aplicar técnicas de primeiros socorros de imobilização. 
29.7-Aplicar técnicas de primeiros socorros para tratamento de

ferimentos (estancamento e bandagem). 
29.8-Aplicar  técnicas  de  primeiros  socorros  em  casos  de

intoxicação por inalação de gases. 
29.9-Aplicar  técnicas  de  primeiros  socorros  em  caso  de

traumatismo no globo ocular. 
29.10-Diferenciar alterações alérgicas. 
29.11-Aplicar técnicas de primeiros socorros em caso de choque

elétrico. 
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30-Emprego de

procedimentos de

primeiros socorros

30.1-Aplicar normas de atendimento a acidentados. 
30.2-Executar  procedimentos  de  controle  de  acidentados  em

estado de  choque.
30.3-Utilizar técnicas de socorro de urgência a um acidentado. 
30.4-Utilizar as técnicas de imobilização. 
30.5-Utilizar as técnicas de controle de hemorragia. 
30.6-Realizar  os  procedimentos  de  primeiros  socorros  a  um

queimado. 
30.7-Realizar  as  técnicas  de  primeiros  socorros  em  fratura,

entorse e luxação. 
30.8-Realizar técnicas de transporte de feridos. 
30.9-Realizar  primeiros  socorros  nos  casos  de  insolação,

internação e asfixia. 
30.10-Proceder às técnicas de reanimação através dos métodos 

artificiais. 
30.11-Utilizar técnicas específicas em vítimas de acidentes por 

eletricidade. 
30.12-Praticar  cuidados  em  caso  de  vítimas  com  síndromes

torácica e abdominal. 
31-Procedimentos 

de emergência em

aeronaves 

31.1-Realizar  procedimentos  de  corte  do  motor,  corte  da

bateria, alijamento de saídas de emergência e acionamento dos

flutuadores de aeronaves. 
31.2-Realizar alijamento do canopi de aeronave de asa fixa. 

32-Procedimentos de

combate a incêndio 

(CBINC) e de crache de

aviação 

32.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  no  combate  a

incêndio na área de aviação. 
32.2-Descrever a dinâmica do incêndio. 
32.3-Descrever as principais causas de incêndio. 
32.4-Descrever os métodos de extinção de incêndio. 
32.5-Classificar os incêndios. 
32.6-Descrever as medidas preventivas contra incêndio. 
32.7-Distinguir os agentes extintores. 
32.8-Distinguir extintores portáteis. 
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32.9-Operar extintores portáteis. 
32.10-Operar  equipamentos  que  utilizam  água  como  agente

extintor. 
32.11-Operar equipamentos que utilizam espuma como agente

extintor. 
32.12-Utilizar equipamentos e acessórios de proteção e 

segurança. 
32.13-Empregar  as  técnicas  de  CBINC-AV  em  convoo,

aeródromos e instalações de terra. 
32.14-Descrever a organização e as funções do pessoal de CAV

no combate a incêndio em hangares e plataformas de voo. 
32.15-Explicar o funcionamento das cortinas de operação dos 

hangares. 
32.16-Descrever  a  finalidade  e  as  atribuições  da  equipe  de

crache. 
32.17-Executar procedimentos de membro da equipe de crache.

32.18-Resgatar  tripulantes  e  passageiros  de  aeronaves

acidentados. 
32.19-Realizar procedimentos de emergência nos diferentes 

tipos de aeronaves. 
32.20-Descrever os cuidados no manuseio dos equipamentos 

de combate a incêndio. 
32.21-Distinguir as fases de uma faina de crache. 

 

 

 

 

 

33.1-Identificar o nível de proteção contra incêndio requerido e

existente. 
33.2-Identificar  os  diferentes  equipamentos  de  combate  a

incêndio. 
33.3-Utilizar os recursos disponíveis no caminhão de combate a

incêndio. 
33.4-Aplicar sistema de combate a incêndio em aeródromo. 
33.5-Classificar a categorização de aeródromos. 
33.6-Aplicar plano de emergência de aviação. 
33.7-Realizar  procedimentos  de  combate  a  incêndio  em
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33-Combate a incêndio e

salvamento em 

aeródromos e navios com

plataformas de voo 

aeródromo. 
33.8-Empregar  técnicas  de  combate  a  incêndio  em  navio-

aeródromo. 
33.9-Empregar técnicas de combate a incêndio em navio com

plataforma de voo. 
33.10-Identificar  viaturas  de  combate  a  incêndio  e

equipamentos disponíveis para combate a incêndio e resgate. 
33.11-Realizar  os  procedimentos  de combate ao incêndio em

uma sequência de eventos de uma emergência aeronáutica. 
33.12-Manusear os meios disponíveis para resgate na água. 
33.13-Diferenciar as funções dos membros que fazem o resgate

na água. 
33.14-Realizar os procedimentos de combate incêndio na área

predial dos esquadrões. 
33.15-Utilizar fraseologia  e  sinais  próprios  no  combate  a

incêndio em aeródromo. 
33.16-Utilizar  fraseologia  própria  no  combate  a  incêndio  em

navio plataforma e navio-aeródromo. 
33.17-Auxiliar  os  superiores  nos  critérios  para  elaboração do

plano de combate a incêndio em aeródromos. 
33.18-Descrever  o  funcionamento  de  viatura  de  combate  a

incêndio. 
33.19-Preparar  e  operar  o  sistema  de  espumanos  modos

manual e automático. 
33.20-Distinguir as táticas de salvamento e combate a incêndio

em aeródromo. 
33.21-Elaborar plano de combate a incêndio em aeródromos. 
33.22-Operar  os  equipamentos  necessários  para  auxiliar  no

resgate após a ocorrência de um acidente aeronáutico. 
 34.1-Identificar  os  princípios  da  gestão  ambiental  e  a  sua

aplicação nas atividades de aviação. 
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34-Gestão ambiental 

34.2-Identificar  as  características  de  materiais  utilizados  na

aviação,  tais  como  óleos,  combustíveis,  graxas  e  materiais

radioativos e os danos possíveis ao meio ambiente. 
34.3-Descrever  a  estrutura  e  o  funcionamento  da  gestão

ambiental no âmbito da MB. 
34.4-Utilizar  os agentes apropriados para minimizar acidentes

ao meio ambiente. 
34.5-Descrever a operação e manutenção dos equipamentos de

aviação,  de  acordo  com  as  Normas  Técnicas  Ambientais

empregadas na MB (NORTAM).
35-Descrição do

funcionamento básico de 

sistemas hidráulicos de

aeronaves 

35.1-Diferenciar  os  sistemas  hidráulicos  existentes  em

aeronaves. 
35.2-Utilizar  diagramas,  símbolos  e  esquemas  de  sistemas

hidráulicos de aeronaves. 
35.3-Identificar o funcionamento de sistemas hidráulicos. 

36-Armamento de

 aviação 

36.1-Empregar  as  precauções  de  segurança  relacionadas  ao

armamento de aviação. 
36.2-Identificar  os  armamentos  de  aviação  utilizados  nas

aeronaves da MB. 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-RV 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as tarefas

e seus resultados, de modo tomar

as providências necessárias para

atingir os resultados previstos. 

1.1-Não  interromper  tarefas  em  execução  pela

importância a elas atribuída. 
1.2-Manter-se  vinculado  às  tarefas  durante  todas  as

etapas de sua execução,  demonstrando interesse pela

dinâmica da equipe. 
1.3-Executar suas tarefas até o cumprimento da missão,

sem designá-las a outro nos momentos de dificuldade. 

1.4-Executar  suas  tarefas,  mantendo-se  preocupado

com a sua segurança, do pessoal com quem trabalha. 
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2-Coragem Moral 

Capacidade de admitir, assumir os

próprios  erros ou pedir ajuda em

momentos de dificuldade. 

2.1-Solicitar  ajuda  aos  militares  da  equipe,  nos

momentos de dificuldade ou inopinados. 
2.2-Admitir erros ou falhas. 

3-Criatividade 

 Capacidade de encontrar novas

ideias, viáveis e adequadas para a

solução de problemas, situações

inopinadas e/ou impasses. 

3.1-Apresentar  alternativas  novas  para  melhorar  os

processos de trabalho. 
3.2-Buscar,  baseando-se  nas  normas  de  segurança,

alternativas  viáveis  frente  a  limitações  dos  recursos

materiais e/ou financeiros. 

4-Cultura de Qualidade 

 Capacidade de primar pela

qualidade, buscando contínuas

melhorias para aperfeiçoamento

dos processos de trabalho,

otimizando os resultados. 

4.1-Aplicar  os conhecimentos atualizados na execução

das tarefas. 
4.2-Manter  concentração   na   realização   das   tare

mesmo  sob pressão e estresse. 
4.3-Manter-se  focado  no  trabalho  de  grupo,  isolando

estímulos externos impertinentes à tarefa. 
4.4-Realizar  as  tarefas  com  dedicação  e  empenho

visando cumprimento da missão. 
4.5-Executar  os  procedimentos,  de  acordo  com  os

manuais e normas de segurança estabelecidas. 
4.6-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais.

4.7-Realizar  as  tarefas  com  dedicação  e  empenho

visando cumprimento da missão. 
4.8-Estimular  que a execução dos procedimentos seja

feita por especialistas. 
4.9-Manter  atenção  elevada  durante  as  tarefas  para

evitar erros e maximizar resultados.
4.10-Estimular  a  execução  dos  procedimentos,  de

acordo com os manuais e normas estabelecidas. 
4.11-Estimular  o  nivelamento  de  conhecimento  da

equipe. 
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5-Disponibilidade 

Capacidade de se manter acessível

aos militares pares e subordinados,

e/ou engajar em tarefas sempre que

necessário. 

5.1-Mostrar  disposição  para  o  cumprimento  das

missões, independente do dia e hora. 

6-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir 

positivamente e integrar-se nas

atividades coletivas, contribuir

espontânea e desinteressadamente

com as atividades de outrem,

esforçando-se em benefício de uma

causa comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e limitados a

sua função. 

6.1-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências

profissionais  anteriores  e  conhecimentos  que

influenciam no desenvolvimento das tarefas. 
6.2-Estimular o espírito de coesão e camaradagem da

equipe. 
6.3-Participar  de  todas  as  tarefas,  inclusive  as  que

requerem força física. 

7-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo hábil

e de forma adequada, sobre ideias

e/ou fatos inesperados,

principalmente em situações de

emergência e/ou perigo,

independente de ordem, visando a

uma solução imediata. 

7.1-Agir  espontaneamente frente a uma demanda ou

problema, a fim de contribuir para melhor execução das

tarefas. 
7.2-Buscar informações sobre o andamento das tarefas 

ao invés de apenas esperar o pronto delas. 

7.3-Realizar  as  ações  que  estejam  no  seu  nível  de

decisão  e  que  sejam   necessárias   ao   sucesso   das

tarefas,  sem  perder tempo aguardando ordens. 

8-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo um

clima de motivação e

8.1-Demonstrar satisfação profissional na execução das

tarefas atinentes à especialidade. 
8.2-Intervir  nos  momentos  precisos  com  confiança  e

segurança necessárias para o êxito das tarefas. 
8.3-Demonstrar credibilidade por meio do exemplo. 
8.4-Demonstrar segurança e firmeza, promovendo um

clima de confiança. 
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desenvolvimento da equipe. 8.5-Estimular o sentimento de pertencimento em cada

integrante da equipe. 

9-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe

no alcance das metas e

cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados. 

 

9.1-Estimular  a  equipe  para  execução  das  tarefas  ou

superação de dificuldades. 

10-Proatividade

Capacidade de apresentar atitudes

prévias para impedir situações

inopinadas ou agravamento de

problemas que afetem no

cumprimento das tarefas. 

10.1-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis  problemas,

delineando algumas linhas de ações para solucioná-los. 
10.2-Comunicar  ao  escalão  superior  assim  que

observada uma restrição ou limitação que comprometa

a funcionalidade do meio. 

11-Resistência à Fadiga 

Capacidade de suportar a fadiga

física, mental e/ ou emocional,

recuperando-se prontamente de

situações que exijam esforços

prolongados  e/ou concentrados. 

 

 11.1-Minimizar os riscos da fadiga e do estresse nas 

tarefas que envolvem desgaste físico e mental, por meio

de intervalos breves, saídas da área de trabalho, 

atividade física ou relaxamento e etc. 

 12-Responsabilidade  

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

opiniões, mesmo em situações

adversas.  

12.1-Assumir tanto os acertos como os erros, cometidos

pela equipe ou pelo próprio. 
12.2-Cumprir com as obrigações inerentes a sua função. 

13.3-Ser coerente e responsável pelos seus atos e ações.
13-Organização e Planejamento  

Capacidade de planejar ações,

organizar ambiente

 ou equipe, de forma a priorizar a

13.1-Compatibilizar  a  realização  das  tarefas  com  o

tempo, de forma a cumprir as missões dentro do prazo. 
13.2-Manter local de trabalho organizado, facilitando a

localização de objetos e ou manuais. 
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sequência necessária ou a forma de

execução das tarefas, visando atingir

os objetivos previstos. 

 13.3-Planejar  a execução das  tarefas,  de acordo com

prazos e disponibilidade de recursos físicos e humanos. 

14-Zelo 

Capacidade de preocupar-se ao lidar

com projetos, tarefas, objetos ou

máquinas, com o fim de evitar o

desperdício de recursos ou danos

materiais. 

14.1-Ser  cuidadoso  no  manuseio  dos  equipamentos,

ferramentas e manuais. 

15-Visão sistêmica 

Capacidade de visualizar os

processos como um todo, a

interdependência dos subsistemas e

projetar os impactos das ações. 

15.1-Preocupar-se  com  o  impacto  de  suas  tarefas  no

meio ambiente. 

2.25. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE SI (SINAIS) – PARA OS CONCLUDENTES ATÉ 2022 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

SI.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.25.1. Perfil Profissional 

A Praça especializada em Sinais  (SI)  cumpre a Doutrina de Comunicações  da MB;

interpreta  o  Código  Internacional  de  Sinais  e  o  Código  Tático Naval;  transmite  e  recebe

mensagens  nos  canais  do  meio  ótico;  opera  e  mantém equipamentos  de  comunicações

visuais;  opera  canais  de  radiotelefonia  e  microcomputadores;  opera  os  equipamentos  e

instrumentos de navegação; identifica luzes, marcas e sinais luminosos convencionados no

Regulamento  Internacional  para  Evitar  Abalroamento  no  Mar;  efetua  observações

meteorológicas básicas de superfície. O CB-SI, também, cumpre os procedimentos previstos

no Cerimonial da Marinha, no Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e

Cerimonial Militar das Forças Armadas, nas Normas do Cerimonial Público e na Ordem Geral
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de  Precedência;  emprega  pavilhões,  flâmulas,  luzes  de  cerimonial,  insígnias,  símbolos

nacionais  e  executa  manutenção,  de  primeiro  escalão,  de  equipamentos  e  acessórios

utilizados na estação de sinais. 

Para  o  desenvolvimento dessas  competências,  o  CB-SI  é  capacitado,  no  Curso  de

Especialização de Sinais (C-Espc-SI), nas doutrinas e normas do Sistema de Comunicações da

MB, na operação dos equipamentos e acessórios de comunicações visuais, radiotelefônicas e

por microcomputadores de uso comum nas redes de comunicações da MB, nos fundamentos

da  navegação  e  meteorologia  básicas  e  nos  procedimentos  prescritos  no  Cerimonial  da

Marinha.  Estas  doutrinas,  normas,  equipamentos  e  acessórios  são  definidos  pelas

Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-SI no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-SI

será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas

do C- Espc-SI e toda a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional  de Cursos Técnicos de Nível  Médio (CNCT),  o CB-SI

concludente do C-Espc-SI receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Sinais Navais.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-SI 

 COMPETÊNCIAS  INDICADORES 
 

 

 

 

1.1-Aplicar  as  doutrinas  que  regulamentam  o  Sistema  de

Comunicações da MB (SISCOM). 
1.2-Cumprir os requisitos das comunicações preconizados para o

SISCOM. 
1.3-Aplicar  os  procedimentos  operacionais  e  normativos

relativos ao processamento,  transmissão,  recepção,   registro e

arquivamento de mensagens do SISCOM. 
1.4-Empregar o Código Internacional de Sinais na codificação e

decodificação de mensagens. 
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1-Cumprimento da

doutrina de 

comunicações da 

MB 

1.5-Empregar  o  Código  Tático  Naval  na  codificação  e

decodificação de mensagens. 
1.6-Empregar  a  Lista  de  Endereços  e  de  Indicativos  das

Organizações Militares da MB. 
1.7-Aplicar  os  procedimentos  operacionais  e  normativos

relacionados à organização, controle e disciplina do tráfego nos

canais do SISCOM.
1.8-Aplicar  os  procedimentos  gerais,  administrativos  e  de

segurança na operação da Rede de Comunicações Integradas da

MB.
1.9-Aplicar  os  procedimentos  de  destruição  e  remoção  de

publicações  e  equipamentos  controlados  em  situações  de

emergência.

2-Cumprimento de 

rotinas e instruções de

manutenção

2.1-Executar  as  rotinas  e  instruções  de  manutenção  dos

equipamentos de comunicações visuais e sensores afetos a sua

atividade.
2.2-Diferenciar  os  escalões  de  manutenção dos  equipamentos

navegação e meteorologia.
2.3-Registrar  o  cumprimento  das  rotinas  de  manutenção  em

documento apropriado.
2.4-Comunicar a necessidade de substituição de peças, unidades

e  componentes  de  equipamentos,  depois  de  esgotados  os

recursos disponíveis.

3-Produção oral

e escrita em Inglês

3.1-  Identificar  palavras  e  expressões  que  apresentem  escrita

simples e que sejam de uso corrente no contexto do trabalho.
3.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e  usuais,

escritas  em  textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha.
3.3-Interpretar  as principais  instruções contidas em manuais e

planos escritos em inglês.
3.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e  equipamentos,  de

manuais e planos em inglês.
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3.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho.
3.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos.
3.7-Escrever  expressões  e  frases  curtas  e  simples  sobre

atividades do trabalho.

4-Cumprimento de 

normas de segurança

4.1-Cumprir  os  avisos e as normas de segurança preconizadas

pelo fabricante do equipamento e pelas normas da MB.
4.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade,  iluminação  etc.)  onde  há  uso  de  equipamentos

eletroeletrônicos  e  respectivos  quadros  elétricos  que  possam

oferecer risco a segurança do pessoal e do material.
4.3-Manter afixados, em locais visíveis, avisos ou lembretes de

alerta  sempre  que  os  equipamentos  ou  disjuntores  devam

permanecer desalimentados.
4.4-Usar equipamento de proteção individual compatível com a

tarefa a executar.
4.5-Identificar  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência  de

choque elétrico.
4.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros.
4.7-Cumprir a legislação vigente sobre prevenção, contenção e

controle da poluição.

 

5-Utilização de

ferramentas de uso

comum 

5.1-Cumprir  os  procedimentos  de  segurança na  utilização de

ferramentas e acessórios. 
5.2-Manter  em  condição  de  pronto  uso  as  ferramentas  de

trabalho. 
5.3-Comunicar a necessidade de substituição ou aquisição de

ferramentas. 
6.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  operação  de

equipamentos e acessórios de comunicação visual. 

6.2-Aplicar  procedimentos  do SISCOM para  as  comunicações
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6-Operação de

equipamentos de

comunicação visual 

visuais. 

6.3-Operar  os  equipamentos  e  demais  recursos  da

comunicação visual. 

6.4-Distinguir a composição de grupamentos operativos. 

6.5-Identificar tipos de navios, submarinos e os diversos meios

civis  marítimos,identificar  plataformas  marítimas  e  aeronaves

que se encontrem no campo visual de sua estação de sinais. 

6.6-Empregar o Código Morse na codificação e decodificação de

mensagens. 

6.7-Transmitir e receber sinais por bandeiras. 

6.8-Transmitir e receber sinais por semáforas. 

6.9-Transmitir e receber sinais por holofotes. 

6.10-Transmitir e receber sinais por escote. 

6.11-Transmitir e receber sinais por lâmpadas ALDIS. 

6.12-Transmitir e receber sinais por NANCY. 

6.13-Cumprir  as  precauções  de  segurança  no  manuseio  de

fumígenos e sinalizadores. 

6.14-Empregar  sinais  pirotécnicos,  conforme  a  situação

específica. 

6.15-Identificar  sinais  táticos,  indicadores  de  ocorrência  de

avarias, homem ao mar, socorro, emergência e de mau tempo,

enviadas  por  navios  e  aeronaves,  através  de  canais  do  meio

ótico e/ou acústico. 

6.16-Executar a manutenção, de  1º escalão, de equipamentos

de comunicação visual. 

 7-Operação de

equipamentos 

eletro-eletrônicos de

comunicações 

7.1-Operar os canais telefônico e radiotelefônico das redes da

MB e equipamentos de comunicação via satélite, conforme as

regras  e  procedimentos  definidos  pelo  SISCOM,  quando

guarnecendo estação rádio ou SECOM. 
7.2-Operar  os  microcomputadores  da  Rede de Comunicações

 

 OSTENSIVO - 2-373 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003 

Integradas da Marinha (RECIM). 
7.3-Empregar os softwares de comunicações, incluindo   os de

criptografia, em uso na MB. 
7.4-Aplicar as normas sobre segurança das informações digitais

na MB. 
 

 

8-Cumprimento de 

Cerimonial e Honras 

8.1-Cumprir  os  procedimentos  previstos  no  Cerimonial  da

Marinha, no Regulamento  de Continências,  Honras,  Sinais  de

Respeito  e  Cerimonial  Militar  das  Forças  Armadas  e  nas

Normas  do  Cerimonial  Público  e  a  Ordem  Geral  de

Precedência. 

8.2-Descrever as  principais  características  e  aplicações  da

Bandeira Nacional, Bandeiras Distintivos, Bandeiras Insígnias e

luzes de cerimonial. 

8.3-Cumprir  os  procedimentos  relativos  aos  diversos

embandeiramento constantes do cerimonial militar da MB. 

 

9-Execução da 

navegação marítima,

 fluvial e  lacustre 

9.1-Aplicar os conceitos fundamentais da navegação marítima,

fluvial e lacustre. 
9.2-Descrever  o  princípio  de  funcionamento  dos  principais

equipamentos e acessórios utilizados no auxílio à navegação. 
9.3-Descrever a operação básica dos principais equipamentos e 

acessórios utilizados no auxílio à navegação. 
9.4-Aplicar  as  informações  e  medidas  obtidas  através  dos

instrumentos e acessórios utilizados no auxílio à navegação. 
9.5-Determinar distância e posição no mar, a partir dos posição

e instrumentos de navegação existentes a bordo. 
9.6-Determinar  marcações  de  objetos  no  mar,  a  partir  dos

instrumentos de marcação e medida utilizados na navegação. 
9.7-Identificar os principais tipos de sinais visuais empregados

na navegação. 
9.8-Subsidiar  o oficial  de serviço no passadiço na observância
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das regras de balizamento, especialmente na entrada e saída de

porto. 
9.9-Subsidiar  o oficial  de serviço no passadiço na observância

das  regras  de  governo  e  navegação  preconizadas  pelo

Regulamento  Internacional  para  Evitar  Abalroamento  no  Mar

(RIPEAM). 
9.10-Efetuar correções de cartas e publicações náuticas. 
9.11-Subsidiar o oficial  de serviço na plotagem da posição do

navio na carta náutica. 
 

 

 

 

10-Observação, registro e

plotagem meteorológica 

10.1-Descrever  os  elementos  atmosféricos  diretamente

relacionados com as mudanças temporais climáticas. 
10.2-Distinguir meteoros, tempestades, massas de ar, sistemas

frontais,  ciclone,  anticiclone,  ITCZ  (Zona  de  Convergência

Intertropical) e furacões. 
10.3-Descrever  os  elementos  estruturais  e  a  finalidade  das

estações meteorológicas. 
10.4-Operar os instrumentos de observação meteorológica. 
10.5-Aplicar técnicas de observação meteorológica. 
10.6-Efetuar registros das observações meteorológicas. 
10.7-Confeccionar  mensagens  para   transmissão  dos  registros

meteorológicos. 
10.8-Decodificar as informações meteorológicas da previsão do

tempo. 
10.9-Plotar a previsão do tempo em carta sinótica. 

 

11-Registros 

técnicos 

11.1-Registrar  rotinas  executadas  nos  equipamentos  de

comunicação  visual,  sinalização,  navegação  e  observação

meteorológica. 
11.2-Subsidiar  o  supervisor  na  elaboração  de  relatórios  de

avarias. 
11.3-Registrar manutenções, serviços executados por órgãos de

apoio  nos  equipamentos  de  navegação  e  observação

meteorológica. 
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11.4-Manter  atualizadas  as  informações contidas  nos  diversos

tipos de registros técnico-administrativos. 
11.5-Empregar  as  informações  contidas  nos  diversos  tipos  de

registros técnico-administrativos. 
11.6-Utilizar planilhas eletrônicas para efetuar registros. 

11.7-Manter organizado arquivo de trabalho. 

 

12-Preenchimento de

pedidos de 

serviços (PS) 

12.1-Descrever a estrutura documental do PS. 
12.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 
12.3-Efetuar o controle de PS e ordens de serviço. 
12.4-Acompanhar o andamento do reparo junto às Organizações

Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) OM de apoio. 
 

13-Preenchimento de

pedidos de material 

13.1-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,  seguindo  as

normas em vigor na MB e ordens internas. 
13.2-Controlar  o  andamento  dos  pedidos  de  material

elaborados. 
 

14-Condicionamento e 

Higidez Física 

14.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 
14.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
14.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.
14.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.
14.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.
14.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 
14.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma em

vigor.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-SI 

COMPETÊNCIAS  INDICADORES 

1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de

modo a tomar as providências

necessárias para atingir os

resultados previstos. 

 

 

1.1-Não  interromper  tarefas  em  execução  pela

importância a elas atribuída. 

2-Comunicação 

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas,

escritas ou visuais de forma clara

e objetiva, com entendimento

entre os envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das

tarefas. 

 

2.1-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou ordens. 

 

2.2-Facilitar o diálogo entre os militares. 

3-Coragem Moral 

Capacidade de defender e se

comportar com base no correto,

justo e o próprio, mesmo com

risco evidente de prejuízo

pessoal. 

3.1-Admitir desconhecimento de algum procedimento ou

informação que afete a tarefa. 

 4-Cultura de Qualidade 

Capacidade  de  primar pela

qualidade para buscar contínuas

melhorias nos processos de

trabalho e otimizar resultados. 

4.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais. 
4.2-Manter  em  bom  nível  de  funcionamento,  os

equipamentos sob sua área de atuação. 

4.3-Estimular o nivelamento de conhecimento da equipe. 
4.4-Executar os procedimentos, de acordo com os manuais

e normas de segurança estabelecidas. 
4.5-Manter-se  focado  no  trabalho  do  grupo,  isolando
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estímulos externos impertinentes à tarefa. 
4.6-Realizar as tarefas com dedicação e empenho visando

cumprimento da missão. 
5-Disponibilidade 

Capacidade de se manter

acessível aos militares pares e

subordinados, e/ou engajar-se

em tarefas sempre que

necessário. 

 

5.1-Mostrar disposição para o cumprimento das missões,

independente do dia e hora. 

6-Espírito de Equipe

 Capacidade de interagir

positivamente e   integrar-se nas

atividades  coletivas,   contribuir

espontânea e

desinteressadamente com as

atividades de outrem,

esforçando-se em benefício de

uma causa  comum, sem  ater-se

aos problemas peculiares e

limitados a sua função. 

 

6.1-Compartilhar com a equipe, experiências profissionais

anteriores  e  conhecimentos  que  influenciam  no

desenvolvimento das tarefas. 
 

6.2-Participar de todas as tarefas, inclusive as que requer

em força física.  

7-Flexibilidade 

Capacidade de adaptar-se as

mudanças e as necessidades

emergentes, de rever postura

mediante situações inopinadas

ou opiniões divergentes. 

7.1-Aceitar  opiniões  e  sugestões  que  contribuam  para

melhora da execução das tarefas. 

7.2-Aprender  com  os  erros  cometidos  para  evitar

reincidências. 

8-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada, sobre

8.1-Realizar ações que estejam no seu nível de decisão e

que sejam necessárias ao sucesso das tarefas, sem perder

tempo aguardando ordens. 
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ideias e/ ou fatos inesperados,

principalmente em situações de

emergência e/ ou perigo,

independente de ordem, visando

a uma solução imediata. Realizar

ações que estejam no seu nível

de decisão e que  sejam

necessárias ao sucesso das

tarefas, sem perder tempo

aguardando ordens. 
9-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, 

estabelecendo um clima de

motivação e desenvolvimento da

equipe. 

9.1-Demonstrar  satisfação  profissional  na  execução  das

tarefas atinentes à especialidade. 

9.2-Empenhar-se  no  adestramento  de  pares  e

subordinados. 
9.3-Agregar novos conhecimentos ao apontar os erros da

equipe. 
9.4-Praticar  a  descentralização das  tarefas  preparando a

equipe para assumir responsabilidades. 
9.5-Demonstrar credibilidade por meio do exemplo. 

9.6-Refletir sobre as opiniões da equipe que divergem da

sua. 
9.7-Promover  o  envolvimento  de  todos  na  tarefa  para

garantir o pleno aproveitamento de talentos. 
9.8-Reconhecer a importância e o empenho do trabalho

em equipe para o sucesso da missão. 

10-Motivação 

Capacidade de estimular a

equipe no alcance das metas e

cumprimento das

tarefas,superando as dificuldades

10.1-Demonstrar  entusiasmo  e  energia  para  a  equipe

superar obstáculos e dificuldades. 
10.2-Agir  de  acordo com os  valores  organizacionais  que

acredita,  para  influenciar  a  equipe  na  busca  do

cumprimento das missões. 
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e inopinados. 
11-Organização e planejamento

Capacidade planejar ações,

organizar ambiente ou equipe de

forma a priorizar a sequência

necessária ou a forma de

execução das tarefas, visando

atingir os objetivos previstos. 

11.1-Disponibilizar  o  tempo  ideal  para  solucionar  os

problemas, não sendo precipitado nem tardio. 
11.2-Distribuir  imparcialmente  as  tarefas  de  modo  a

potencializar os resultados. 

12-Proatividade 

Capacidade de apresentar

atitudes prévias para impedir

situações inopinadas ou

agravamento  de problemas que

afetem o cumprimento das

tarefas. 

12.1-Verificar  constantemente  necessidade  de

programação  prévia  das  atividades  inerentes  à

especialidade. 
12.2-Transferir conhecimentos, anteriormente adquiridos,

para  a  equipe  visando  aprimorar  resultados  futuros,

mesmo que não vinculados diretamente ao seu trabalho. 

13-Relacionamento

interpessoal 

Capacidade de interação

empática e respeitosa, mesmo

em situações adversas, sob

pressão ou de estresse intenso,

mantendo um ambiente

organizacional agradável e

unido. 

 

13.1-Respeitar o conhecimento do pessoal envolvido na

execução da tarefa, agindo com tolerância perante erros,

limites e desconhecimentos. 

14-Responsabilidade 

Capacidade de aceitar, assumir e

enfrentar as consequências de

suas atitudes, decisões e ações. 

14.1-Cumprir com as obrigações inerentes a sua função. 
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15-Tomada de Decisão

Capacidade de  analisar riscos,

oportunidades  e  as variáveis

envolvidas em uma faina,

visando escolher a alternativa

mais adequada para a solução

do problema dentro do prazo

estimado e de acordo com as

normas vigentes. 

15.1-Tomar decisões de modo ágil. 

 

15.2-Buscar informações com a equipe para tomada de

decisão. 

16-Zelo 

Capacidade de preocupar-se ao

lidar com projetos, tarefas,

objetos ou máquinas, com o fim

de evitar o desperdício de

recursos ou danos materiais 

16.1-Ser  cuidadoso  no  manuseio  dos  equipamentos,

ferramentas e manuais. 

2.26. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE SV (ESTRUTURA E METALURGIA DE AVIAÇÃO) 

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

SV.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

2.26.1. Perfil Profissional 

A Praça especializada em Estrutura e Metalurgia de Aviação (SV) identifica os tipos de

estrutura das aeronaves; mantém, repara e inspeciona as partes estruturais metálicas e não

metálicas das aeronaves; utiliza informações de plantas e esboços de sistemas de aeronaves;

interpreta as normas de regulamentação da aviação; descreve os sistemas de controle de

aeronaves rotativas e de asa fixa, identifica os princípios de Matemática, Física (eletricidade,

mecânica  e  hidráulica)  e  Química  aplicados  em  aeronaves,  identifica  os  requisitos  de

aeronavegabilidade e de aerodinâmica; descreve a teoria do peso e balanceamento; utiliza

ferramentas e instrumentos de medição e de precisão; utiliza técnicas de combate a incêndio

em aeronaves, resgate de pessoal e sobrevivência. 
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Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-SV é capacitado,  no Curso de

especialização  em  Estrutura  e  Metalurgia  de  Aviação  (C-Espc-SV),  nos  sistemas  e

equipamentos comuns a esta área de atuação na MB. Estes sistemas e equipamentos são

definidos pelas Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo

do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-SV no exercício  profissional.  Durante o C-Espc-SV,  o

militar  será  estimulado  a  desenvolver  tais  competências  que  permearão  as  atividades

acadêmicas e toda a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-SV

concludente do C-Espc-SV receberá o diploma de Técnico de Nível Médio em Manutenção de

Aeronaves. 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-SV 
COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Interpretação de

textos técnicos em

Inglês

1.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente no

contexto do trabalho.

1.2-Interpretar as principais instruções contidas em manuais e 

planos em Inglês. 
1.3-Identificar  os  termos  gramaticais  e  semânticos  utilizados  nos

manuais técnicos de aviação.  

1.4-Empregar,  oralmente  e  por  escrito,  vocabulário  e  estruturas

gramaticais convencionais da língua inglesa utilizados na Aviação. 
2-Emprego de técnicas

de sobrevivência 

2.1-Identificar os equipamentos de sobrevivência. 

2.2-Inspecionar vestuário de voo quanto à sua condição para uso. 
2.3-Realizar os procedimentos do aeronavegante ao equipar-se com

vestuário e apetrechos de voo. 
2.4-Aplicar técnicas de sobrevivência no mar. 
2.5-Aplicar técnicas de sobrevivência na selva. 
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2.6-Utilizar técnicas para escape de aeronave submersa. 

3-Tráfego aéreo e

meteorologia 

3.1-Descrever as normas de tráfego aéreo e sua utilização. 

3.2-Conceituar os termos empregados no tráfego aéreo.  
3.3-Descrever os fundamentos básicos da meteorologia. 

3.4-Identificar as condições climáticas adversas ao voo. 
3.5-Interpretar mensagens meteorológicas existentes. 

3.6-Utilizar cartas aeronáuticas.  
 4-Interpretação de

desenhos técnicos

básicos 

4.1-Identificar  as  normas  utilizadas  na  confecção  de  desenhos

técnicos. 
4.2-Interpretar a simbologia usada em desenho técnico. 
4.3-Planificar peças empregando recursos de desenho. 
4.4-Interpretar  esquemas  e  diagramas  básicos  de  sistemas  de

aeronave e componentes. 
 5-Aplicação de

conceitos básicos de 

Física na Aviação 

5.1-Identificar  os  princípios  da  mecânica,  estática,  movimento

ondulatório,  velocidade  do  som  e  onda  de  choque  aplicados  à

aviação. 

5.2-Identificar  os  princípios  da  teoria  cinética  dos  gases,

compressibilidade e expansão. 
5.3-Distinguir  temperatura,  pressão,  atmosfera  (princípio  de

Bernoulli) e calor, dinâmica dos corpos, densidade, potência, vetores

e torque. 
5.4-Identificar os princípios da ótica aplicados à aviação.

 

 

 6- Princípios básicos

de aerodinâmica e 

controle de voo 

 

6.1-Identificar as partes e equipamentos básicos de aeronave. 

6.2-Identificar a função de um aerofólio. 
6.3-Descrever as forças que atuam no aerofólio. 

6.4-Conceituar estabilidade e controle de voo. 
6.5-Identificar o princípio de funcionamento dos eixos de 

movimento de aeronave. 
6.6-Descrever o movimento de aeronave. 
6.7-Identificar os comandos de voo. 
6.8-Distinguir tipos de voo pela velocidade aplicada. 
6.9-Identificar dispositivos de hipersustentação. 
6.10-Identificar a interferência do fluxo de ar nas condições de voo. 
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6.11-Identificar os princípios da teoria de voo supersônico. 
6.12-Identificar as partes de um helicóptero. 
6.13-Caracterizar a dinâmica de voo do helicóptero. 

7-Identificação da

estrutura da aviação 

naval 

7.1-Identificar  a  organização  militar  e  administrativa  da  aviação

naval. 
7.2-Identificar a sistemática de designação das aeronaves da MB. 
7.3-Interpretar indicativos visuais de aeronaves. 

8-Descrição do

funcionamento básico

de sistemas 

hidráulicos de

aeronaves 

8.1-Diferenciar os sistemas hidráulicos existentes em aeronaves. 
8.2-Utilizar diagramas, símbolos e esquemas de sistemas hidráulicos

de aeronaves. 
8.3-Identificar o funcionamento de sistemas hidráulicos. 

 

 

9-Aplicação de

conceitos básicos de 

Eletricidade 

9.1-Distinguir os princípios da eletrostática e eletrodinâmica.
9.2-Descrever os princípios da geração de eletricidade. 
9.3-Distinguir  grandezas  elétricas:  tensão,  corrente,  resistência

ôhmica e potência.
9.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm. 
9.5-Descrever  princípios  de  corrente  alternada:  componentes  e

símbolos de circuito básico. 
 9.6-Empregar instrumentos de medidas. 
9.7-Medir potência elétrica, capacitância e indutância, tensão, 

corrente e resistência. 
9.8-Calcular  potência  elétrica,  capacitância  e  indutância,  tensão,

corrente e resistência.  
9.9-Conceituar magnetismo e força eletromotriz. 
9.10-Diferenciar circuitos resistivos, capacitivos e indutivos.
9.11-Conceituar  transformadores,  amplificadores,  alternadores  e

inversores. 
9.12-Identificar as fontes de alimentação elétrica de aeronaves. 
9.13-Identificar dispositivos de proteção e controle de circuitos.  
10.1-Cumprir os avisos e normas de segurança preconizadas para

equipamentos, compartimentos e áreas de trabalho. 
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10-Cumprimento de

normas de segurança 

10.2-Analisar  as  condições  do ambiente de trabalho que possam

oferecer risco à segurança do pessoal. 
10.3-Elaborar os avisos ou lembretes de alerta de segurança. 
10.4-Utilizar o equipamento de proteção individual compatível com

a tarefa a executar, orientando outros militares envolvidos na faina. 
10.5-Cumprir ações preventivas para evitar ocorrência de acidentes.
10.6-Identificar situações de risco na área de atuação profissional

em decorrência do erro humano. 
10.7-Cumprir  procedimentos  de  segurança  preconizados  pelo

fabricante do equipamento para manuseio, estoque, transporte e

acidentes com materiais radioativos. 
10.8-Cumprir normas de segurança em aeródromos. 

 

11-Cumprimento da

doutrina de prevenção

e investigação de

acidentes aeronáuticos 

11.1-Descrever  a  estrutura  e  funcionamento  do  Serviçode

Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  da  Marinha

(SIPAAerM). 
11.2-Descrever  o  propósito  e  os  fundamentos  da  prevenção  de

acidentes aeronáuticos. 
11.3-Conceituar  o  Programa  de  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos  (PPAA),  a  Comissão  de  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos (CPAA), a Vistoria de Segurança de Aviação (VSA) , o

Conselho de Fator  Humano (CFH),  a  Jornada de Atividade  Aérea

(JAA), o Gerenciamento do Risco Operacional (GRO), os Relatórios

Finais  de  Acidentes  Aeronáuticos  e  o  Relatório  Semestral  de

Segurança de Aviação (RSSA). 
11.4-Preencher  Relatório  de  Prevenção  (RelPrev)  e  Planilha  do

Gerenciamento do Risco Operacional (GRO). 

11.5-Cumprir  as  recomendações  de  segurança  oriundas  dos

diversos documentos do âmbito da segurança de aviação. 

11.6-Descrever  os  procedimentos  a  serem  adotados  no  caso  de

uma ocorrência aeronáutica. 
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11.7-Diferenciar  acidentes,  incidentes  aeronáuticos  e  ocorrências

de solo. 

11.8-Empregar  métodos  e  recursos  utilizados  na  prevenção  de

acidentes aeronáuticos. 

11.9-Descrever as implicações dos fatores material e humano em

acidentes aeronáuticos:aspectos operacional, médico e psicológico. 

11.10-Empregaras precauções de segurança quanto à estrutura do

aeródromo, aeronave, combustível, tráfego aéreo e manutenção de

aeronaves. 
11.11-Empregar  os  procedimentos  definidos  nos  Plano  de

Emergência de Aviação (PEA), Plano de Pré-Investigação e Plano de

Desinterdição de Pista. 
11.12-Conceituar Danos por Objetos Estranhos (DOE). 

11.13-Realizar atividades de prevenção ao DOE. 

11.14-Identificar  o  material  de  investigação  de  ocorrências

aeronáuticas. 

11.15-Descrever o trâmite de documentos e relatórios relacionados

à segurança de aviação. 

11.16-Organizar  os  documentos  e  relatórios  relacionados  à

segurança de aviação. 

11.17-Descrever a composição administrativa do departamento de

segurança de aviação de um esquadrão de aeronaves. 

 

 12-Execução de

manobras de

aeronaves 

12.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  execução  de

manobras de aeronaves. 

12.2-Distinguir as partes componentes de convés e plataforma de

voo. 

12.3-Utilizar equipamentos de sinalização. 

12.4-Empregar a fraseologia utilizada e manobras de aeronaves. 

12.5-Peiar aeronaves. 
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12.6-Distinguir combustíveis de aviação. 

12.7-Testar combustíveis de aviação. 

13-Utilização de

ferramentas, 

equipamentos e 

instrumentos de

medidas 

13.1-Utilizar ferramentas de uso geral. 

13.2-Operar máquina de furar, esmeril e prensa. 

13.3-Utilizar  instrumentos  de  medidas;  réguas,  esquadro

combinado, riscador e compasso.  

13.4-Interpretar informações obtidas na utilização de paquímetro e

micrômetro. 

13.5-Verificar se os instrumentos e as ferramentas estão calibrados

e dentro do prazo de validade. 

13.6-Efetuar  as  medições  analógicas  e  digitais,  observando  as

escalas de medidas a serem utilizadas. 

13.7-Utilizar  instrumentos  de  precisão  e  ferramentas  especiais

empregadas no meio aeronáutico. 

13.8-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas, equipamentos e instrumentos de medidas. 

13.9-Observar os requisitos para armazenamento de ferramentas e

instrumentos de medida. 

13.10-Aplicar  as  regras  básicas  de conversão de valores entre  os

sistemas de medidas. 

 

 

14-Metrologia 

14.1-Descrever  a  finalidade  dos  instrumentos  de  medida  de

precisão. 

14.2- Utilizar as ferramentas de uso geral. 

14.3- Utilizar as ferramentas de corte. 

14.4- Citar ferramentas, equipamentos, instrumentos de medição e

de precisão. 

14.5-Realizar medições de precisão. 

 15.1-Cumprir procedimentos de segurança no combate a incêndio

na área de aviação. 
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15-Procedimentos de

combate a incêndio 

(CBINC) e de crache de

aviação 

15.2-Descrever a dinâmica do incêndio. 

15.3-Descrever as principais causas de incêndio. 

15.4-Descrever os métodos de extinção de incêndio. 

15.5-Classificar os incêndios. 

15.6-Descrever as medidas preventivas contra incêndio. 

15.7-Distinguir os agentes extintores. 

15.8-Distinguir extintores portáteis. 

15.9-Operar extintores portáteis. 

15.10-Operar  equipamentos  que  utilizam  água  como  agente

extintor. 
15.11-Operar  equipamentos  que  utilizam  espuma  como  agente

extintor. 
15.12-Utilizar equipamentos e acessórios de proteção e segurança. 

15.13-Empregar as técnicas de CBINC-AV em convoo, aeródromos e

instalações de terra. 
15.14-Descrever a organização e as funções do pessoal de CAV no

combate a incêndio em hangares e plataformas de voo. 
15.15-Explicar  o  funcionamento  das  cortinas  de  operação  dos

hangares. 
15.16-Descrever a finalidade e as atribuições da equipe de crache. 

15.17-Executar procedimentos de membro da equipe de crache. 

15.18-Resgatar tripulantes e passageiros de aeronaves acidentados. 

15.19-Realizar  procedimentos de emergência nos diferentes tipos

de aeronaves. 
15.20-Descrever  os  cuidados  no manuseio  dos  equipamentos  de

combate a incêndio. 
15.21-Distinguir as fases de uma faina de crache. 
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16-Execução de

procedimentos de

primeiros socorros 

16.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  execução  de

primeiros socorros.
16.2-Caracterizar primeiros socorros. 

16.3-Diferenciar  contusões,  hipertermia,  queimaduras  e

hemorragias. 
16.4-Diferenciar fraturas, deslocamentos, comoções, traumatismos

e lesões de articulações e membros. 
16.5-Identificar os tipos de queimaduras. 

16.6-Aplicar técnicas de primeiros socorros de imobilização. 

16.7-Aplicar  técnicas  de  primeiros  socorros  para  tratamento  de

ferimentos (estancamento e bandagem). 
16.8-Aplicar técnicas de primeiros socorros em casos de intoxicação

por inalação de gases. 
16.9-Aplicar  técnicas  de  primeiros  socorros  em  caso  de

traumatismo no globo ocular. 
16.10-Diferenciar alterações alérgicas. 

16.11-Aplicar  técnicas  de primeiros  socorros  em caso  de choque

elétrico. 
 

 

 

 

 

17.1-Distinguir os diferentes escalões de manutenção. 

17.2-Realizar os registros pertinentes às aeronaves nos respectivos

formulários, folha de registro de voo, livro de registro de aeronave,

folhetos,  fichas,  etiquetas  de  identificação  e  ordem  de  serviço,

conforme previsto nas normas em vigor. 
17.3-Distinguir os modelos utilizados pelo sistema de publicações.  

17.4-Identificar os tipos de manuais utilizados na manutenção de

aeronaves. 
17.5-Identificar o sistema de publicações de aviação. 

17.6-Manter a organização e controle da biblioteca técnica. 

17.7-Identificar as publicações técnicas. 
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17-Emprego de

publicações técnicas 

de aviação 

17.8-Distinguir  a  sistemática  da  ATA  100  (Air  Transportation

Association 100) e da NAVAIR (Naval Air Systems Command). 
17.9-Interpretar os manuais técnicos, desenhos, planos, esquemas

e diagramas das aeronaves e equipamentos de apoio à aviação. 
17.10-Proceder à atualização dos manuais técnicos. 

17.11-Realizar o levantamento dos dados técnicos fornecidos pelo

fabricante. 
17.12-Interpretar os diversos tipos de diretivas técnicas. 

17.13-Aplicar o sistema de manutenção referente ao equipamento,

de acordo com as instruções do manual técnico. 
17.14-Verificar  a  condição  de  operação  dos  equipamentos,  por

meio  dos  procedimentos  contidos  nas  instruções  do  manual

técnico, registrando as informações operacionais. 
17.15-Operar os equipamentos, de acordo com os procedimentos e

dados contidos no manual técnico. 
17.16-Empregar as informações contidas em manuais técnicos na

operação e manutenção de equipamentos. 
17.17-Controlar o sistema de publicações de aviação. 

 

18-Armamento de

aviação 

18.1-Empregar  as  precauções  de  segurança  relacionadas  ao

armamento de aviação. 
18.2-Identificar os armamentos de aviação utilizados nas aeronaves 

da MB. 

19-Registros 

técnicos 

19.1-Registrar  testes  e  rotinas  executadas  nos  equipamentos  de

aviação. 
19.2-Subsidiar o supervisor na elaboração de relatórios de avarias. 

19.3-Registrar valores obtidos pelos instrumentos de medidas. 

 20-Utilização do 

SISLOG-WEB ecatálogo

de sobressalentes 

20.1-Obter informações no SISLOG-WEB. 

20.2-Utilizar  informações  do  SISLOG-WEB  e/ou  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos. 
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20.3-Comparar especificações obtidas sobre os sobressalentes com

os itens a serem substituídos. 
 

21-Preenchimento de

pedidos de serviços 

(PS) 

21.1-Descrever estrutura documental do PS. 

21.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em

conformidade com as normas internas. 
21.3-Efetuar controle de PS.

21.4-Acompanhar andamento do reparo junto às OM de apoio. 

 

 

22-Preenchimento de

pedidos de material 

22.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas  empregados  pela  MB,  com  base  nos  manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes. 
22.2-Elaborar pedidos de aquisição de material, seguindo as normas

em vigor na MB e ordens internas. 
22.3-Controlar andamento dos pedidos de material elaborados. 

 

23-Condicionamento 

e higidez física 

23.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 

23.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
23.3- Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor. 
23.4- Permanecer dentro d'água, sem uso de auxílios de flutuação e

propulsão, de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor. 
23.5- Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor. 
23.6- Realizar exercícios de força muscular, de resistência aeróbica e

flexibilidade. 
23.7-  Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na  norma em

vigor. 
 24.1-Utilizar diagramas, símbolos e esquemas de sistemas 

aviônicos. 
24.2-Executar procedimentos de aterramento e metalização. 
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24-Descrição do

funcionamento básico

de sistemas aviônicos 

24.3-Diferenciar instrumentos de voo, de navegação e do motor. 

24.4-Diferenciar equipamentos de navegação aérea. 

24.5-Diferenciar equipamentos aéreos de detecção. 

25-Sistema de

 controle em caso de

chuva, gelo e fogo em

aeronaves 

25.1-Realizar procedimentos para manter os sistemas pneumático e

térmico de degelo, em bom estado de funcionamento. 
25.2-Realizar inspeção, verificação, localização de falhas e reparo no

sistema de controle de chuva e gelo nas aeronaves. 
25.3-Identificar os métodos e agentes extintores dos sistemas de

extinção de fogo nas aeronaves. 
25.4-Inspecionar  os  reservatórios/garrafas  dos  elementos

extintores.

 26-Estrutura de

aviação 

26.1-Citar os conceitos gerais sobre estrutura de aviação. 

26.2-Citar  os  requisitos  de  aeronavegabilidade  para  resistência

estrutural das aeronaves. 
26.3-Classificar as estruturas primária, secundária e terciária e suas

ligas. 
26.4-Citar o conceito de “a prova de falhas”, vida segura e tolerância

ao dano. 
26.5-Descrever  o  sistema  de  identificação  de  zonas  e  seções

transversais da estrutura das aeronaves de asa fixa e rotativa. 
26.6-Distinguir  os  conceitos  de  esforço,  deformação,  flexão,

compressão,  esforço  cortante,  torção,  tensão,  esforço

circunferencial e fadiga das estruturas. 
26.7-Identificar as instalações de drenagem, ventilação de sistemas

e de proteção contra raios. 
26.8-Explicar os métodos de construção de fuselagem. 

26.9-Identificar portas, estruturas, suportes de motor e janelas. 

26.10-Identificar os defeitos estruturais das aeronaves. 
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26.11-Executar o serviço de reparos estruturais. 

26.12-Corrigir  defeitos  nas  superfícies  estruturais,  utilizando

práticas de rebitagens, moldagem e construção e/ou substituição de

painéis metálicos/não metálicos utilizados na aviação. 
26.13- Utilizar ferramentas empregadas para corte de metais. 

26.14-Identificar ensaios não destrutivos de trincas/rachaduras em

equipamentos.

27-Estruturas não

metálicas 

27.1-Descrever  os  processos  de  inspeções,  teste  e  reparos  de

estruturas não metálicas. 
27.2-Descrever os tipos de materiais não metálicos utilizados nas

aeronaves. 
27.3-Descrever os materiais compostos nas aeronaves. 

27.4-Descrever  os  processos  de  reparos  e  confecção  de

componentes não metálicos. 
27.5-Citar  os  processos  de  inspeções  nos  componentes  não

metálicos. 
27.6-Realizar inspeções nos materiais não metálicos. 

27.7-Executar reparos nos materiais e componentes não metálicos. 

 

28-Descrição do

funcionamento básico 

de sistemas mecânicos

de aeronaves 

28.1-Distinguir partes estruturais de aeronaves. 

28.2-Diferenciar os mecanismos existentes em máquinas simples de

aviação. 
28.3-Utilizar  diagramas,  símbolos  e  esquemas  de  sistemas

mecânicos de aeronaves. 
28.4- Identificar o funcionamento de motores. 

28.5-Diferenciar fixadores de componentes mecânicos. 

28.6-Executar  métodos  de  frenagem  e  contrapinagem  de

componentes mecânicos. 
28.7-Montar  conjuntos  de  componentes  mecânicos  com  uso  de

fixadores. 
28.8-Desmontar conjuntos de componentes mecânicos com uso de
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fixadores. 
28.9-Diferenciar componentes de rede tubular. 

28.10-Diferenciar  elementos  de  vedação  de  fluídos,  estática  e

dinâmica. 
28.11-Descrever os métodos de propulsão de aeronave. 

28.12-Identificar  o  mecanismo  e  troca  de  passo  dos  rotores  do

helicóptero. 
29-Aplicação de

conceitos básicos de 

Química na Aviação 

29.1-Diferenciar  matéria,  elementos  químicos,  estrutura  dos

átomos, moléculas, cristais e colóides. 
29.2-Identificar soluções e solventes. 

29.3-Distinguir dureza e ductilidade. 

30-Tratamento

anticorrosivo de

estrutura de aviação 

30.1-Conceituar a teoria da corrosão. 

30.2-Enumerar os métodos preventivos de combate à corrosão. 

30.3-Verificar  evidências  de  corrosões  na  estrutura  e  nos

componentes da aeronave. 

30.4-Executar  tratamento  anticorrosivo  na  estrutura  e  nos

componentes da aeronave. 

30.5-Listar  as  técnicas  de  ensaios  não-destrutíveis  utilizados  na

aviação. 

30.6-Aplicar  técnicas  de  preparação,  pintura  e  decapagem  das

superfícies, peças e acessórios das aeronaves. 

30.7-Realizar pintura de aeronave e seus componentes, bem como

aplicar seus diversos tratamentos, isolamentos e tintas. 

31-Identificação dos

fatores humanos que

impactam na atividade

de aviação 

31.1-Caracterizar os profissionais que atuam na aviação e os seus

níveis de responsabilidade. 
31.2-Descrever  os  fatores  que  afetam  o  rendimento  dos

profissionais da aviação. 
31.3-Correlacionar a atuação dos profissionais de aviação com as
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instalações físicas em que trabalham. 
31.4-Identificar a importância da qualidade da comunicação entre

membros de equipes de aviação. 

32-Sistemas

hidráulicos de aviação 

32.1-Descrever o sistema hidráulico de aeronaves. 

32.2-Identificar  os  fluidos  hidráulicos,  seus  contaminantes  e

tratamentos tais como recirculação, sangria, limpeza e lubrificação

dos sistemas. 
32.3-Identificar  a  simbologia  dos  componentes  do  sistema

hidráulico,  a  regulagem  de  pressão  de  fluidos  e  operação  das

unidades atuadoras. 
32.4-Enumerar a identificação e seleção dos fluidos hidráulicos. 

32.5-Listar  a  localização  de  falhas  e  reparos  dos  sistemas

hidráulicos. 

33-Sistema de trem de

pouso 

33.1-Citar os tipos de trem de pouso. 

33.2-Identificar os reparos no trem de pouso. 

33.3-Identificar os sistemas de direção e retração do trem de pouso.

33.4-Descrever os sistemas de freio das aeronaves. 

33.5-Identificar os tipos de amortecedores utilizados nos trem de

pouso das aeronaves. 
33.6-Destacar  os  tipos  de  rodas  e  suas  ligas  utilizadas  nas

aeronaves. 
33.7-Descrever a estrutura dos pneus. 

34-Montagem e

alinhamento 

34.1-Listar  as  superfícies  de  comando  de  voo  (componentes,

controles e indicadores). 
34.2-Listar  inspeção,  testes,  ajustes  e  manutenção  dos

componentes dos comandos de voo. 
35.1-Descrever o programa de garantia da qualidade. 

35.2-Efetuar a manutenção preventiva e corretiva. 

35.3-Distinguir os escalões de manutenção e seus níveis de reparo. 
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35-Controle da

qualidade da

manutenção  

35.4-Realizar a custódia do material empregado. 

35.5-Identificar a estrutura organizacional de manutenção. 

35.6-Distinguir os programas de inspeção. 

35.7-Realizar os diversos tipos de inspeção. 

35.8-Cumprir  normas,  adotando  as  precauções  necessárias  à

realização do trabalho de manutenção. 
35.9-Empregar as ferramentas de controle de qualidade específicas

da manutenção. 
35.10-Controlar  a  aferição  de  equipamentos  e  instrumentos  de

medição. 
35.11-Analisar estatísticas de dados de manutenção. 

36-Gestão 

ambiental 

36.1-Identificar os princípios da gestão ambiental e a sua aplicação 

nas atividades de aviação. 
36.2-Identificar as características de materiais utilizados na aviação,

tais como óleos, combustíveis, graxas e materiais radioativos e os

danos possíveis ao meio ambiente. 
36.3-Descrever a estrutura e o funcionamento da gestão ambiental

no âmbito da MB. 
36.4-Utilizar  os  agentes  apropriados  para minimizar  acidentes  ao

meio ambiente. 
36.5-Descrever  a  operação  e  manutenção  dos  equipamentos  de

aviação, de acordo com as Normas Técnicas Ambientais empregadas

na MB (NORTAM). 
 

  

37-Operação

pneumática 

 

37.1-Conceituar  pneumática  e  relatar  os  princípios  básicos

aplicáveis à pneumática. 
37.2-Citar  as  vantagens  e  desvantagens  da  utilização  do  ar

comprimido. 
37.3-Citar as fontes geradoras de ar comprimido. 

37.4-Destacar  os  componentes  principais  de  uma  pequena
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instalação compressora.
37.5-Citar  as  características  importantes  na  escolha  de  um

compressor. 
37.6-Identificar as formas de distribuição de ar comprimido. 

37.7-Definir unidade de condicionamento. 

38-Metalurgia de

aviação 

38.1-Conceituar metalurgia. 

38.2-Empregar  conhecimento  de  metalurgia  nas  estruturas  de

aeronaves. 
38.3-Manipular os diversos metais empregados na aviação. 

38.4-Empregar conhecimentos de  tratamento térmico. 

38.5-Descrever a classificação geral dos ensaios de materiais. 

 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-SV 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Criatividade 

Capacidade de encontrar novas

ideias, viáveis e adequadas para a

solução de problemas,situações

inopinadas e/ou impasses. 

1.1-Apresentar  alternativas  criativas  para  melhorar  os

processos de trabalho. 

1.2-Buscar,  baseando-se  nas  normas  de  segurança,

alternativas  viáveis  frente  a  limitações  dos  recursos

materiais e/ou financeiros. 

2-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de modo

tomar as providências necessárias

para atingir 

2.1-Não  interromper  tarefas  em  execução  pela

importância a elas atribuída. 

 

2.2-Manter-se  vinculado  às  tarefas  durante  todas  as

etapas  de  sua execução,  demonstrando interesse  pela

dinâmica  da equipe. 
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3-Coragem Moral

Capacidade de admitir, assumir os

próprios erros ou pedir ajuda em

momentos de dificuldade. 

 

3.1-Solicitar  ajuda  aos  militares  da  equipe,  nos

momentos de dificuldade ou inopinados. 

4-Cultura de Qualidade 

 Capacidade de primar pela

qualidade, buscando contínuas

melhorias para aperfeiçoamento

dos processos de trabalho,

otimizando os resultados. 

4.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais. 

4.2-Executar os procedimentos, de acordo com os 

manuais e normas estabelecidas. 

4.3-Aplicar os conhecimentos atualizados na execução 

das tarefas. 

4.4-Manter concentração na realização  das  tare  

mesmo sob pressão e estresse. 

4.5-Manter-se  focado  no  trabalho  de  grupo,  isolando

estímulos externos impertinentes à tarefa. 

4.6-Realizar as tarefas  com  dedicação  e  empenho  

visando cumprimento da missão. 

5-Espírito de equipe

Capacidade de interagir

positivamente e

 integrar-se nas atividades

coletivas, contribuir espontânea e

desinteressadamente com as

atividades de outrem, esforçando-

se em benefício de uma causa

comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e limitados a

sua função. 

5.1-Estimular o espírito de coesão e camaradagem da 

equipe. 

5.2-Participar  de  todas  as  tarefas,  inclusive  as  que

requerem força física. 

5.3-Compartilhar com a equipe, experiências 

profissionais anteriores e conhecimentos que 

influenciam no desenvolvimento das tarefas. 
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6-Disponibilidade 

Capacidade de se manter

acessível aos militares pares e

subordinados e/ou  engajarem

tarefas sempre que necessário. 

 

6.1-Mostrar  disposição  para  o  cumprimento  das

missões, independente do dia e hora. 

7-Iniciativa 

Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada, sobre

ideias e/ ou fatos inesperados,

principalmente em situações de

emergência e/ ou perigo,

independente de ordem, visando a

uma solução imediata. 

7.1-Agir  espontaneamente  frente  a  uma  demanda  ou

problema, a fim de contribuir para melhor execução das

tarefas. 

7.2-Buscar informações sobre o andamento das tarefas

ao  invés de apenas esperar o pronto delas. 

7.3-Realizar  as  ações  que  estejam  no  seu  nível  de

decisão e  que sejam necessárias ao sucesso das tarefas,

sem  perder tempo aguardando ordens. 

7.4-Agir  espontaneamente  frente  a  uma  demanda  ou

problema, a fim de contribuir para melhor execução das

tarefas. 

8-Liderança 

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo um

clima de motivação

desenvolvimento da equipe. 

8.1-Demonstrar satisfação profissional na execução das

tarefas atinentes à especialidade. 

9-Motivação 

Capacidade de estimular a equipe

no alcance das metas e

cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados. 

9.1-Estimular  a  equipe  para  execução  das  tarefas  ou

superação de dificuldades.

 9.2-Demonstrar entusiasmo e energia para a equipe na

execução das tarefas ou superação de dificuldades. 
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10-Proatividade 

Capacidade de apresentar

atitudes prévias capazes de

impedir situações inopinadas ou

agravamento de problemas que

afetem o cumprimento    das

tarefas. 

 

 

10.1-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis  problemas,

buscando  linhas de ações. 

 

11-Resistência à Fadiga 

Capacidade de suportar a fadiga

física, mental e/ou emocional,

recuperando-se prontamente de

situações que exijam esforços

prolongados e/ou concentrados. 

11.1-Minimizar  os  riscos  da  fadiga  e  do estresse  nas

tarefas  que   envolvem  desgaste  físico  e  mental,  por

meio de intervalos  breves, saídas da área de trabalho,

atividade física ou  relaxamento e etc. 

 12-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

opiniões, mesmo em situações

adversas. 

12.1-Assumir tanto os acertos como os erros, cometidos

pela equipe ou pelo próprio. 
12.2-Cumprir com as obrigações inerentes a sua função. 

13-Organização e planejamento 

Capacidade de planejar ações,

organizar ambiente ou equipe, de

forma a priorizar a sequência

necessária ou a forma de execução

das tarefas, visando atingir os

objetivos previstos. 

13.1-Manter local de trabalho organizado, facilitando a

localização de objetos e ou manuais. 
13.2-Planejar  a  execução  das  tarefas,  de  acordo  com

prazos e  disponibilidade de recursos físicos e humanos. 

13.3-Esquematizar  o  desenvolvimento  das  diversas

atividades  de  modo  sistemático  e  coerente,  para

posterior execução. 
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2.27. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE VN (AVIÔNICA)

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as competências profissionais do CB-

VN.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências  técnicas  e

comportamentais. 

 2.27.1. Perfil Profissional 

A Praça Especializada em Aviônica (CB-VN) mantém, em condições de pronto uso,

aeronaves e seus equipamentos. Executa inspeções em motores de aviões e helicópteros,

sistemas hidráulicos, elétricos, eletrônicos, de combustíveis, de pressurização, instrumentos

e estrutura de aeronaves, conforme especificações e normas técnicas. Além disso, interpreta

manuais  técnicos  das  diferentes  aeronaves  e  equipamentos;  testa  equipamentos  de

comunicação, radares, sonares, sistemas de pilotagem automática e equipamentos de voo

em  geral;  substitui  equipamentos  de  aeronave;  identifica  panes  de  sistemas  elétricos  e

eletrônicos; troca baterias de aeronaves; afere agulha magnética e torque de motor. 

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-VN é capacitado no Curso de

Especialização  de  Aviônica  (C-Espc-VN)  para  reparar  e  manter  os  sistemas  elétricos  e

eletrônicos  de  aeronaves  e  equipamentos  de  apoio  à  Aviação  Naval.  Estes  sistemas  e

equipamentos são definidos pelas Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e

constam do currículo do curso. 

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um especialista em aviônica no exercício profissional. Durante

o Curso de Especialização, o CB-VN será estimulado a desenvolver tais competências, que

permearão as atividades acadêmicas e toda a carreira do militar. 

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-VN

concludente do C-Espc-VN receberá o diploma de Nível Médio Técnico em Manutenção de

Aeronaves.

 

 OSTENSIVO - 2-401 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-VN 

COMPETÊNCIAS  INDICADORES 

1-Interpretação de

textos técnicos em

Inglês

1.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente no

contexto do trabalho.  

1.2-Interpretar as principais instruções contidas em manuais e 

planos em Inglês. 

1.3-Identificar  os  termos  gramaticais  e  semânticos  utilizados  nos

manuais técnicos de aviação. 

1.4-Empregar,  oralmente  e  por  escrito,  vocabulário  e  estruturas

gramaticais convencionais da língua inglesa utilizados na Aviação. 

2-Emprego de 

técnicas de

sobrevivência 

2.1-Identificar os equipamentos de sobrevivência. 

2.2-Inspecionar vestuário de voo quanto à sua condição para uso. 

2.3-Realizar os procedimentos do aeronavegante ao equipar-se com

vestuário e apetrechos de voo. 

2.4-Aplicar técnicas de sobrevivência no mar. 

2.5-Aplicar técnicas de sobrevivência na selva. 

2.6-Utilizar técnicas para escape de aeronave submersa. 

3-Matemática aplicada

à Aviônica 

3.1-Resolver operações com polinômios. 

3.2-Utilizar calculadora científica. 

3.3-Resolver operações logarítmicas. 

3.4-Resolver operações trigonométricas. 

3.5-Calcular vetores. 

3.6-Resolver operações de números complexos. 

4-Interpretação de

desenhos técnicos

básicos 

4.1-Identificar  as  normas  utilizadas  na  confecção  de  desenhos

técnicos. 

4.2-Interpretar a simbologia usada em desenho técnico. 

4.3-Planificar peças empregando recursos de desenho. 

4.4-Interpretar  esquemas  e  diagramas  básicos  de  sistemas  de

aeronave e componentes. 
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5-Aplicação de

conceitos básicos de

Física na Aviação 

5.1-Identificar  os  princípios  da  mecânica,  estática,  movimento

ondulatório,  velocidade  do  som  e  onda  de  choque  aplicados  à

aviação. 

5.2-Identificar  os  princípios  da  teoria  cinética  dos  gases,

compressibilidade e expansão. 

5.3-Distinguir  temperatura,  pressão,  atmosfera  (princípio  de

Bernoulli)  e  calor,  dinâmica  dos  corpos,  densidade,  potência,

vetores e torque. 

5.4-Identificar os princípios da ótica aplicados à aviação. 

6- Princípios básicos

 de aerodinâmica e

controle de voo 

6.1-Identificar as partes e equipamentos básicos de aeronave. 

6.2-Identificar a função de um aerofólio. 

6.3-Descrever as forças que atuam no aerofólio. 

6.4-Conceituar estabilidade e controle de voo. 

6.5-Identificar  o  princípio  de  funcionamento  dos  eixos  de

movimento de aeronave. 

6.6-Descrever o movimento da aeronave. 

6.7-Identificar os comandos de voo. 

6.8-Distinguir tipos de voo pela velocidade aplicada. 

6.9-Identificar dispositivos de hipersustentação. 

6.10-Identificar a interferência do fluxo de ar nas condições de voo.

6.11-Identificar os princípios da teoria de voo supersônico. 

6.12-Identificar as partes de um helicóptero. 

6.13-Caracterizar a dinâmica de voo do helicóptero. 

7-Identificação da

estrutura da aviação 

naval 

7.1-Identificar  a  organização  militar  e  administrativa  da  aviação

naval. 
7.2-Identificar a sistemática de designação das aeronaves da MB. 
7.3-Interpretar indicativos visuais de aeronaves. 

8-Descrição do

funcionamento básico 

8.1-Distinguir partes estruturais de aeronaves. 
8.2-Diferenciar os mecanismos existentes em máquinas simples de

aviação. 
8.3-Utilizar diagramas, símbolos e esquemas de sistemas mecânicos
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de sistemas mecânicos

de aeronaves 

de aeronaves.
8.4-Identificar o funcionamento de motores. 
8.5-Diferenciar fixadores de componentes mecânicos. 
8.6-Executar  métodos  de  frenagem  e  contrapinagem  de

componentes mecânicos. 
8.7-Montar  conjuntos  de  componentes  mecânicos  com  uso  de

fixadores. 
8.8-Desmontar conjuntos de componentes mecânicos com uso de

fixadores. 
8.9-Diferenciar componentes de rede tubular. 
8.10-Diferenciar  elementos  de  vedação  de  fluídos,  estática  e

dinâmica. 
8.11-Descrever os métodos de propulsão de aeronave. 
8.12-Identificar  o  mecanismo  e  troca  de  passo  dos  rotores  do

helicóptero. 

9-Aplicação de

conceitos de

Eletricidade 

9.1-Distinguir os princípios da eletrostática e eletrodinâmica.  
9.2-Descrever os princípios da geração de eletricidade. 
9.3-Distinguir  grandezas  elétricas:  tensão,  corrente,  resistência

ôhmica e potência. 
9.4-Descrever os princípios da Lei de Ohm. 
9.5-Descrever  princípios  de  corrente  alternada:  componentes  e

símbolos de circuito básico. 
9.6-Empregar instrumentos de medidas. 
9.7-Medir  potência  elétrica,  capacitância  e  indutância,  tensão,

corrente e resistência. 

 9.8-Calcular  potência  elétrica,  capacitância  e  indutância,  tensão,

corrente e resistência. 
9.9-Conceituar magnetismo e força eletromotriz. 
9.10-Diferenciar circuitos resistivos, capacitivos e indutivos. 
9.11-Conceituar  transformadores,  amplificadores,  alternadores  e

inversores. 
9.12-Identificar dispositivos de proteção e controle de circuitos. 
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9.13-Identificar substâncias magnéticas. 
9.14-Operar dispositivos eletromagnéticos. 
9.15-Empregar dispositivos de indução. 
9.16-Operar dispositivos de corrente alternada. 
9.17-Examinar circuitos série de CA. 
9.18-Examinar circuitos paralelo de CA. 

10-Aplicação de

conceitos básicos de 

Química na Aviação 

10.1-Diferenciar  matéria,  elementos  químicos,  estrutura  dos

átomos, moléculas, cristais e colóides. 
10.2-Identificar soluções e solventes. 
10.3-Distinguir dureza e ductilidade. 

11-Fundamentos de

eletrônica digital 

 

11.1- Montar os circuitos combinacionais e sequenciais. 
11.2-Converter os sistemas de numeração. 
11.3-Descrever as funções e as portas lógicas com suas respectivas 

tabelas da verdade. 
11.4-Resolver  equações  envolvendo  a  álgebra  de  Boole  e  a

simplificação de circuitos lógicos. 
 

 

 

 

12-Cumprimento de

normas de segurança 

12.1-Cumprir os avisos e normas de segurança preconizadas para

equipamentos, compartimentos e áreas de trabalho. 
12.2-Analisar  as  condições  do ambiente  de trabalho que possam

oferecer risco à segurança do pessoal. 
12.3-Elaborar os avisos ou lembretes de alerta de segurança. 
12.4 Utilizar o equipamento de proteção individual compatível com

a tarefa a executar, orientando outros militares envolvidos na faina. 
12.5-Cumprir ações preventivas para evitar ocorrência de acidentes.
12.6-Identificar situações de risco na área de atuação profissional 

em decorrência do erro humano. 
12.7-Cumprir  procedimentos  de  segurança  preconizados  pelo

fabricante do equipamento para manuseio, estoque, transporte e

acidentes com materiais radioativos. 
12.8 - Cumprir normas de segurança em aeródromos. 

 

13-Identificação dos

13.1-Caracterizar os profissionais que atuam na aviação e os seus

níveis de responsabilidade. 
13.2-Descrever os fatores que afetam o rendimento dos 
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fatores humanos que

impactam na 

atividade de aviação 

profissionais da aviação. 
13.3-Correlacionar a atuação dos profissionais de aviação com as

instalações físicas em que trabalham. 
13.4-Identificar a importância da qualidade da comunicação entre

membros de equipes de aviação. 
   

14-Cumprimento da

doutrina de

prevenção e

investigação de

acidentes

aeronáuticos 

14.1-Descrever  a  estrutura  e  funcionamento  do  Serviço  de

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha

(SIPAAerM). 

14.2-Descrever  o  propósito  e  os  fundamentos  da  prevenção  de

acidentes aeronáuticos. 

14.3-Conceituar  o  Programa  de  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos  (PPAA),  a  Comissão  de  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos (CPAA), a Vistoria de Segurança de Aviação (VSA), o

Conselho de Fator Humano (CFH), a Jornada de Atividade Aérea

(JAA), o Gerenciamento do Risco Operacional (GRO),os Relatórios

Finais  de  Acidentes  Aeronáuticos  e  o  Relatório  Semestral  de

Segurança de Aviação (RSSA). 

14.4-Preencher  Relatório  de  Prevenção  (RelPrev)  e  Planilha  do

Gerenciamento do Risco Operacional (GRO). 

14.5-Cumprir  as  recomendações  de  segurança  oriundas  dos

diversos documentos do âmbito da segurança de aviação. 

14.6-Descrever os procedimentos a serem adotados no caso de uma

ocorrência aeronáutica. 

14.7-Diferenciar acidentes, incidentes aeronáuticos e ocorrências de

solo. 

14.8-Empregar  métodos  e  recursos  utilizados  na  prevenção  de

acidentes aeronáuticos. 

14.9-Descrever as implicações dos fatores material  e humano em

acidentes aeronáuticos: aspectos operacional, médico e psicológico.
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14.10-Empregaras precauções de segurança quanto à estrutura do

aeródromo, aeronave, combustível, tráfego aéreo e manutenção de

aeronaves. 

14.12-Conceituar Danos por Objetos Estranhos (DOE). 

14.13-Realizar atividades de prevenção ao DOE. 

14.14-Identificar  o  material  de  investigação  de  ocorrências

aeronáuticas. 

14.15-Descrever o trâmite de documentos e relatórios relacionados

à segurança de aviação. 

14.16-Organizar  os  documentos  e  relatórios  relacionados  à

segurança de aviação. 

14.17-Descrevera  composição administrativa do departamento de

segurança de aviação de um esquadrão de aeronaves. 

15-Execução de

manobras de

aeronaves 

15.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  execução  de

manobras de aeronaves. 
15.2-Distinguir as partes componentes de convés e plataforma de

voo. 
15.3-Utilizar equipamentos de sinalização. 
15.4-Empregar a fraseologia utilizada e manobras de aeronaves. 
15.5-Peiar aeronaves. 
15.6-Distinguir combustíveis de aviação. 
15.7-Testar combustíveis de aviação. 

 

 

16-Utilização de

ferramentas, 

equipamentos e 

instrumentos de

medidas 

16.1-Utilizar ferramentas de uso geral. 
16.2-Operar máquina de furar, esmeril e prensa. 
16.3-Utilizar  instrumentos  de  medidas;  réguas,  esquadro

combinado, riscador e compasso.
16.4-Interpretar informações obtidas na utilização de paquímetro e

micrômetro. 
16.5-Verificar se os instrumentos e as ferramentas estão calibrados

e dentro do prazo de validade. 
16.6-Efetuar  as  medições  analógicas  e  digitais,  observando  as
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escalas de medidas a serem utilizadas. 
16.7-Utilizar  instrumentos  de  precisão  e  ferramentas  especiais

empregadas no meio aeronáutico. 
16.8-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas, equipamentos e instrumentos de medidas. 
16.9-Observar os requisitos para armazenamento de ferramentas e

instrumentos de medida. 
16.10-Aplicar  as regras  básicas de conversão de valores entre os

sistemas de medidas.

17-Execução de

procedimentos de

primeiros socorros 

17.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  execução  de

primeiros socorros. 
17.2-Caracterizar primeiros socorros. 
17.3-Diferenciar  contusões,  hipertermia,  queimaduras  e

hemorragias.
17.4-Diferenciar fraturas, deslocamentos, comoções, traumatismos

e lesões de articulações e membros. 
17.5-Identificar os tipos de queimaduras. 
17.6-Aplicar técnicas de primeiros socorros de imobilização. 
17.7-Aplicar  técnicas  de  primeiros  socorros  para  tratamento  de

ferimentos (estancamento e bandagem). 
17.8-Aplicar técnicas de primeiros socorros em casos de intoxicação

por inalação de gases. 
17.9-Aplicar  técnicas  de  primeiros  socorros  em  caso  de

traumatismo no globo ocular. 
17.10-Diferenciar alterações alérgicas. 
17.11-Aplicar  técnicas  de primeiros socorros em caso de choque

elétrico. 
 

 

 

18.1-Cumprir procedimentos de segurança no combate a incêndio

na área de aviação. 
18.2-Descrever a dinâmica do incêndio. 
18.3-Descrever as principais causas de incêndio. 
18.4-Descrever os métodos de extinção de incêndio. 
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18-Procedimentos de

combate a incêndio 

(CBINC) e de crache de

aviação 

18.5-Classificar os incêndios. 
18.6-Descrever as medidas preventivas contra incêndio. 
18.7-Distinguir os agentes extintores. 
18.8-Distinguir extintores portáteis. 
18.9-Operar extintores portáteis. 
18.10-Operar  equipamentos  que  utilizam  água  como  agente

extintor. 
18.11-Operar  equipamentos  que  utilizam  espuma  como  agente

extintor. 
18.12-Utilizar equipamentos e acessórios de proteção e segurança. 
18.13-Empregar as técnicas de CBINC-AV em convoo, aeródromos e

instalações de terra. 
18.14-Descrever a organização e as funções do pessoal de CAV no

combate a incêndio em hangares e plataformas de voo. 
18.15-Explicar  o  funcionamento  das  cortinas  de  operação  dos

hangares. 
18.16-Descrever a finalidade e as atribuições da equipe de crache. 
18.17-Executar procedimentos de membro da equipe de crache. 
18.18-Resgatar tripulantes e passageiros de aeronaves acidentados.
18.19-Realizar  procedimentos de emergência nos diferentes tipos

de aeronaves. 
18.20-Descrever  os  cuidados no manuseio dos  equipamentos  de

combate a incêndio. 
18.21-Distinguir as fases de uma faina de crache. 

 

 

 

19-Emprego de

publicações,

técnicas de aviação 

19.1- Distinguir os diferentes escalões de manutenção. 

19.2-Realizar os registros pertinentes às aeronaves nos respectivos

formulários, folha de registro de voo, livro de registro de aeronave,

folhetos,  fichas,  etiquetas  de  identificação  e  ordem  de  serviço,

conforme previsto nas normas em vigor. 
19.3-Distinguir os modelos utilizados pelo sistema de publicações.
19.4- Identificar os tipos de manuais utilizados na manutenção de

aeronaves. 
19.5-Identificar o sistema de publicações de aviação.  
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19.6- Manter a organização e controle da biblioteca técnica. 
19.7 - Identificar as publicações técnicas. 
19.8-Distinguir  a  sistemática  da  ATA  100  (Air  Transportation

Association 100) e da NAVAIR (Naval Air Systems Command). 
19.9-Interpretar os manuais técnicos, desenhos, planos, esquemas

e diagramas das aeronaves e equipamentos de apoio à aviação. 
19.10-Proceder à atualização dos manuais técnicos. 
19.11-Realizar o levantamento dos dados técnicos fornecidos pelo

fabricante. 
19.12- Interpretar os diversos tipos de diretivas técnicas. 
19.13-Aplicar o sistema de manutenção referente ao equipamento,

de acordo com as instruções do manual técnico. 
19.14-Verificar  a  condição  de  operação  dos  equipamentos,  por

meio  dos  procedimentos  contidos  nas  instruções  do  manual

técnico, registrando as informações operacionais. 
19.15-Operar os equipamentos,de acordo com os procedimentos e

dados contidos no manual técnico.  

19.16-Empregar as informações contidas em manuais técnicos na

operação e manutenção de equipamentos. 

19.17-Controlar o sistema de publicações de aviação.

 

20-Registros 

técnicos 

20.1-Registrar  testes  e  rotinas  executadas  nos  equipamentos  de

aviação. 
20.2-Subsidiar o supervisor na elaboração de relatórios de avarias. 
20.3-Registrar valores obtidos pelos instrumentos de medidas. 

21- Utilização do 

SISLOG-WEB e catálogo

de sobressalentes 

21.1-Obter informações no SISLOG-WEB.   
21.2-Utilizar  informações  do  SISLOG-WEB  e/ou  catálogos  de

sobressalentes para efetuar reparos. 
21.3-Comparar especificações obtidas sobre os sobressalentes com

os itens a serem substituídos. 
22.1-Descrever estrutura documental do PS. 
22.2-Fornecer  informações  para  elaboração  de  PS,  em
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22-Preenchimento de

pedidos de serviços 

(PS) 

conformidade com as normas internas. 
22.3-Efetuar controle de PS. 
22.4-Acompanhar andamento do reparo junto às OM de apoio. 

 

23- Preenchimento

 de pedidos de

material 

23.1-Identificar  itens  pelo  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas  empregados  pela  MB,  com base  nos  manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes. 
23.2-Elaborar  pedidos  de  aquisição  de  material,  seguindo  as

normas em vigor na MB e ordens internas. 
23.3-Controlar andamento dos pedidos de material elaborados. 

 

 24-Controle da

qualidade da

manutenção 

24.1-Descrever o programa de garantia da qualidade. 
24.2-Efetuar a manutenção preventiva e corretiva. 
24.3-Distinguir os escalões de manutenção e seus níveis de reparo. 
24.4-Realizar a custódia do material empregado. 
24.5-Identificara estrutura organizacional de manutenção. 
24.6-Distinguir os programas de inspeção. 
24.7-Realizar os diversos tipos de inspeção. 
24.8-Cumprir normas,  adotando  as  precauções  necessárias  à

realização do trabalho de manutenção. 
24.9-Empregar as ferramentas de controle de qualidade específicas

da manutenção. 
24.10-Controlar  a  aferição  de  equipamentos  e  instrumentos  de

medição. 
24.11-Analisar estatísticas de dados de manutenção. 

25-Descrição do

funcionamento básico

de sistemas

hidráulicos de

aeronaves 

25.1-Diferenciar os sistemas hidráulicos existentes em aeronaves. 
25.2-Utilizar  diagramas,  símbolos  e  esquemas  de  sistemas

hidráulicos de aeronaves. 
25.3-Identificar o funcionamento de sistemas hidráulicos. 

26.1-Realizar  conexões  elétricas  em  aeronaves,  com  o  uso  de

processos de emendas, colocação de terminais e soldas. 
26.2-Substituir  módulos,  submódulos  e  cartões  de  circuitos

impressos em equipamentos eletrônicos. 
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26-Utilização dos

procedimentos básicos 

de manutenção em

aviônica 

 

 

 

 

26.3-Realizar  controle  de  corrosão  na  cablagem,  conectores

eletroeletrônicos e instrumentos das aeronaves. 
26.4-Analisar as avarias em circuitos CA e CC das aeronaves. 
26.5-Solucionar as avarias em circuitos CA e CC das aeronaves. 
26.6-Operar geradores AC/DC. 
26.7-Realizar manutenção do painel de instrumentos de aeronave. 
26.8-Realizar manutenção preventiva e corretiva em nível de  1º e

2º  escalão  em  equipamentos,  sensores  e  sistemas

eletroeletrônicos. 
26.9-Utilizar os produtos químicos especificados pelo manual para

a limpeza, proteção e lubrificação de equipamentos eletrônicos. 
26.10-Interpretar  as  funções  lógicas  dos  sistemas

computadorizados  das  aeronaves  para  realizar  sua  análise  e

manutenção. 
26.11-Interpretar  os  códigos  de  fiação  e  de  conectores  das

aeronaves para realizar sua análise e manutenção. 
26.12-Substituir  geradores,  instrumentos  e  componentes

eletroeletrônicos. 
26.13-Empregar os procedimentos de manutenção de pista. 

 

27-Manutenção de

baterias 

27.1-Cumprir os procedimentos de segurança para o manuseio e

manutenção de baterias. 

27.2-Medir o estado de carga de baterias eletrolíticas. 
27.3-Manter as baterias em condições de pronto uso. 
27.4-Manusear os diferentes tipos de baterias. 

 

28-Inspeção e

manutenção dos 

sistemas elétricos de

aeronaves 

28.1-Caracterizar os sistemas de partida e ignição de motores. 
28.2-Identificar os sistemas elétricos de proteção contra os efeitos

da chuva, do gelo e contra o fogo. 
28.3-Explicar o funcionamento dos sistemas elétricos de proteção

contra os efeitos da chuva, do gelo e contra o fogo. 
28.4-Utilizar  instrumentos  e  equipamentos  de  teste  para

manutenção de sistemas elétricos de aeronave. 
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28.5-Pesquisar avarias no sistema elétrico de aeronave. 

29-Descrição do

funcionamento básico

de sistemas aviônicos 

29.1-Utilizar  diagramas,  símbolos  e  esquemas  de  sistemas

aviônicos. 
29.2-Executar procedimentos de aterramento e metalização. 
29.3-Diferenciar instrumentos de voo, de navegação e do motor. 
29.4-Diferenciar equipamentos de navegação aérea. 
29.5-Diferenciar equipamentos aéreos de detecção. 

30-Emprego dos

sistemas de navegação 

30.1-Descrever navegação costeira e aérea. 
30.2-Identificar os componentes do sistema anemométrico. 
30.3-Descrever os instrumentos de navegação. 
30.4-Ajustar os instrumentos de auxílio à navegação aérea. 
30.5-Realizar pesquisa de avarias no sistema de navegação. 
30.6-Utilizar os instrumentos de navegação. 
30.7-Instalar  e  remover  equipamentos  de  auxílio  à  navegação

aérea. 
30.8-Descrever o sistema automático de direção. 
30.9-Diferenciar  transponder,  rádio  altímetro  e  radar

meteorológico. 
30.10-Descrever piloto automático e seus componentes. 

31-Gestão 

ambiental 

31.1-Identificar os princípios da gestão ambiental e a sua aplicação

nas atividades de aviação. 
31.2-Identificar as características de materiais utilizados na aviação,

tais como óleos, combustíveis, graxas e materiais radioativos e os

danos possíveis ao meio ambiente. 
31.3-Descrever a estrutura e o funcionamento da gestão ambiental

no âmbito da MB. 
31.4-Utilizar  os  agentes  apropriados para minimizar  acidentes  ao

meio ambiente.
31.5-Descrever  a  operação  e  manutenção  dos  equipamentos  de

aviação,  de  acordo  com  as  Normas  Técnicas  Ambientais

empregadas na MB (NORTAM). 

32-Eletrônica 
32.1-Manipular diferentes tipos de diodos. 
32.2-Examinar fontes de alimentação. 
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analógica 

32.3-Manipular diferentes tipos de transistores. 
32.4-Manipular diferentes tipos de amplificadores operacionais. 
32.5-Manipular diferentes tipos de dispositivos especiais. 
32.6-Analisar circuitos com dispositivos especiais. 

33-Sistema de

comunicação de

aeronave 

33.1-Montar redes com diferentes tipos de antenas. 
33.2-Reconhecer tipos de redes e antenas. 
33.3-Utilizar os sistemas de comunicação de aeronaves. 

34-Semicondutores 

34.1-Utilizar os dispositivos especiais semicondutores. 
34.2-Operar osciloscópio. 
34.3-Executar  procedimentos  de  segurança  em  equipamentos

eletrônicos. 

35-Armamento de

aviação 

35.1-Empregar  as  precauções  de  segurança  relacionadas  ao

armamento de aviação. 
35.2-Identificar os armamentos de aviação utilizados nas aeronaves

da MB. 

36-Controle de

corrosão  

36.1-Conceituar a teoria da corrosão. 
36.2-Identificar os tipos e formas de corrosão. 
36.3-Diferenciar  métodos  de  prevenção  da  corrosão  e  suas

aplicabilidades. 
36.4-Identificar evidências de corrosão. 
36.5-Executar tratamento anticorrosão. 

37-Tráfego aéreo e

meteorologia.

37.1-Descrever as normas de tráfego aéreo e sua utilização. 
37.2-Conceituar os termos empregados no tráfego aéreo.  
37.3-Descrever os fundamentos básicos da meteorologia. 
37.4-Identificar as condições climáticas adversas ao voo. 
37.5-Interpretar mensagens meteorológicas existentes. 
37.6-Utilizar cartas aeronáuticas.  

38-Condicionamento e

Higidez Física 

38.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 
38.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar. 
38.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor. 
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38.4-Permanecer dentro d’água, sem uso de auxílios de flutuação e

propulsão, de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor. 
38.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.
38.6-Realizar exercícios de força muscular, de resistência aeróbica e

flexibilidade.
38.7-Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na  norma  em

vigor. 

39-Conceitos Básicos

de Teoria dos Sistemas

embarcados em

aeronaves 

39.1-Explicar os conceitos básicos da Teoria de Sistemas. 
39.2-Identificar  os  diversos Sistemas existentes  nas  aeronaves  da

MB. 
39.3-Descrever  os  conceitos  básicos  de  barramentos  de

comunicação entre Sistemas. 
39.4-Exemplificar  os  Sistemas de navegação (TCAS,  ADS-B GPWS,

ILS, VOR, MB, DME, TACAN e INS) e controles de voo (Fly-by-wire,

Fly-by-air, Fly-byoptics). 
39.5-Identificar  os  equipamentos  de  visualização  de  dados  em

COCKPIT. 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS CB-VN 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Comprometimento

Capacidade de

desenvolver alto grau de

compromisso com as

tarefas e seus resultados,

de modo tomar as

providências necessárias

para atingir os resultados

previstos. 

1.1-Não  interromper  tarefas  em execução  pela  importância  a

elas atribuída.  

1.2-Manter-se vinculado às tarefas durante todas as etapas de

sua   execução,  demonstrando  interesse  pela  dinâmica  da

equipe. 
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2-Coragem Moral 

Capacidade de admitir,

assumir os próprios erros

ou pedir ajuda em

momentos de dificuldade. 

2.1-Solicitar  ajuda aos  militares  da equipe,  nos  momentos  de

dificuldade ou inopinados. 

3-Cultura de Qualidade

Capacidade de primar

pela qualidade, buscando

contínuas melhorias para

aperfeiçoamento dos

processos  de trabalho,

otimizando os resultados. 

3.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais. 

3.2-Executar  os  procedimentos,  de  acordo com os  manuais  e

normas estabelecidas. 

3.3-Aplicar  os  conhecimentos  atualizados  na  execução  das

tarefas. 

3.4-Manter  concentração  na  realização  das  tare  mesmo  sob

pressão e estresse. 

3.5-Manter-se focado no trabalho de grupo, isolando estímulos

externos impertinentes à tarefa.  

3.6-Realizar  as  tarefas  com  dedicação  e  empenho  visando

cumprimento da missão. 

4-Espírito de Equipe 

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se

nas atividades coletivas,

contribuir espontânea e

desinteressadamente com

as atividades de outrem,

esforçando-se em

benefício de uma causa

comum, sem ater-se aos

problemas peculiares e

limitados a sua função. 

4.1-Compartilhar  com  a  equipe,  experiências  profissionais

anteriores e conhecimentos que influenciam no desenvolvimento

das tarefas. 
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5-Iniciativa 

Capacidade de agir, em

tempo hábil e de forma

adequada, sobre ideias e/

ou fatos inesperados,

principalmente em

situações de emergência

e/ou perigo,

independente de ordem,

visando a uma solução

imediata. 

5.1-Agir espontaneamente frente a uma demanda ou problema,

a fim de contribuir para melhor execução das tarefas. 

5.2-Buscar informações sobre o andamento das tarefas ao invés

de apenas esperar o pronto delas. 

5.3-Realizar as ações que estejam no seu nível de decisão e que

sejam necessárias  ao  sucesso das  tarefas,  sem perder  tempo

aguardando ordens. 

5.4-Agir espontaneamente frente a uma demanda ou problema,

a fim de contribuir para melhor execução das tarefas. 

6-Liderança 

Capacidade de agregar,

orientar e canalizar

esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir

objetivos organizacionais,

estabelecendo um clima

de motivação

desenvolvimento da

equipe. 

6.1-Demonstrar satisfação   profissional na execução das tarefas

atinentes à especialidade. 

6.2-Intervir nos momentos precisos com confiança e segurança

necessárias para o êxito das tarefas. 

6.3-Praticar  a  descentralização   das   tarefas   preparando  as

pessoas  para assumirem suas responsabilidades. 

6.4-Demonstrar credibilidade por meio do exemplo. 

6.5-Promover o  envolvimento de todos na tarefa para  garantir

o pleno aproveitamento de talentos. 

6.6-Coordenar  as  diversas  atividades  do  grupo,  mantendo  a

equipe coesa e comprometida com os objetivos e finalidades da

profissão. 

7-Motivação

 Capacidade de estimular

a equipe no alcance das

metas e cumprimento das

tarefas, superando as

dificuldades e inopinados. 

7.1-Estimular a equipe para execução das tarefas ou superação

de dificuldades. 

 

 OSTENSIVO - 2-417 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003 

8-Proatividade 

Capacidade de apresentar

atitudes prévias capazes

de impedir situações

inopinadas ou

agravamento de

problemas que afetem o

cumprimento das tarefas. 

8.1-Procurar  antecipar-se  aos  possíveis  problemas,  buscando

linhas de ações. 

9-Resistência à Fadiga

Capacidade de suportar a

fadiga física, mental e/ ou

emocional, recuperando-

se prontamente de

situações  que exijam

esforços prolongados

e/ou concentrados. 

9.1-Minimizar os riscos da fadiga e do estresse nas tarefas que

envolvem  desgaste  físico  e  mental,  por  meio  de  intervalos

breves,  saídas  da  área  de  trabalho,  atividade  física  ou

relaxamento, etc. 

10-Responsabilidade

Capacidade de cumprir

com seus deveres,

assumindo seus atos e

opiniões, mesmo em

situações adversas. 

10.1-Assumir  tanto  os  acertos  como  os  erros,  cometidos  pela

equipe ou pelo próprio. 
 

10.2-Cumprir com as obrigações inerentes a sua função. 

11-Comunicação 

Capacidade de transmitir e

Receber informações

faladas, escritas ou visuais

de forma clara e objetiva,

com entendimento entre

11.1-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou ordens. 
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os envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão

das tarefas. 
12-Flexibilidade 

Capacidade de adaptar-se

as mudanças e as

necessidades emergentes,

de rever postura mediante

situações inopinadas ou

opiniões divergentes. 

 

12.1-Implantar  mudanças  necessárias  ao  aprimoramento  das

tarefas. 

13-Organização e

Planejamento 

Capacidade planejar ações,

organizar ambiente ou

equipe de forma a priorizar

a sequência necessária ou

a forma de execução das

tarefas, visando atingir os

objetivos previstos. 

13.1-Disponibilizar o tempo ideal para solucionar os problemas,

não sendo precipitado nem tardio. 
 13.2-Planejar a execução das tarefas, de acordo com prazos e

disponibilidade de recursos físicos e humanos. 
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INTENCIONALMENTE EM BRANCO
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 CAPÍTULO 3

REFERENCIAIS DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DAS SUBESPECIALIDADES DOS CABOS

DO QUADRO DE PRAÇAS DA ARMADA SUBMARINISTA (QPAS) DO CORPO DE PRAÇAS DA

ARMADA (CPA)

3.1. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE SB (SUBMARINOS)

Este referencial relaciona o Perfil Profissional e as Competências Profissionais do CB

da  subespecialidade  de  Submarinos.  As  competências  profissionais  estão  divididas  em

competências técnicas e comportamentais da praça submarinista as quais compreendem as

competências complementares inerentes à qualificação de cada especialidade.

3.1.1. Perfil Profissional da Praça Subespecializada em SB (todas as especialidades) 

A  Praça  subespecializada  em  SB  realiza  atividades  de  atracação,  desatracação,

fundeio  e  guarnecimento  de  detalhe  especial  para  o  mar,  opera  e  mantém os  diversos

equipamentos, sistemas e mecanismos componentes dos submarinos. 

Atua  no  controle  das  avarias  previstas  para  submarinos  e  realiza  atividades

operativas no submarino de acordo com as competências exigidas nos encargos e serviços

previstos para sua especialidade.

Estas  competências  são  necessárias  para  o  militar  servir  embarcado  em  um

submarino, estando relacionadas especificamente as particularidades deste meio operativo.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização de Submarinos para Praças  (C-Subespc-SB).  Durante o C-Subespc-SB,  o

militar  será  estimulado  a  desenvolver  competências  estabelecidas  abaixo.  Estas

competências permearão as atividades acadêmicas do C-Subespc-SB e toda a carreira do

militar.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS - SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1.1-Empregar os princípios de flutuabilidade do submarino nas

fainas que envolvam alterações de calado.
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1-Conceitos básicos

característicos do

submarino

1.2-Aplicar a política de tratamento de dejetos, separando o lixo

orgânico para futuro descarte.

1.3-Aplicar a política de redução de ruídos na execução de suas

tarefas, a fim de manter a discrição do submarino.

1.4-Aplicar  a  política  de racionamento de aguada,  evitando o

desperdício e a escassez de água.

1.5-Realizar  a  leitura  de  calado  do  navio,  identificando  a

necessidade de esgoto dos tanques de lastros.

1.6-Localizar  o  posicionamento  dos  lemes  horizontais  a  ré

(LLHHAR), lemes horizontais a vante (LLHHAV) e hélice, a fim de

preservá-los  contra  colisão  nas  fainas  de  atracação  e

desatracação.

1.7-Localizar o posicionamento das aspirações e descargas das

bombas  que  aspiram  do  mar,  hidrofones  e  equipamentos

posicionados abaixo da linha d’água, auxiliando nas fainas com

mergulhadores.

2-Fainas de atracação,

desatracação, fundeio e

Detalhe Especial para o

Mar (DEM) 

2.1-Auxiliar na faina de atracação e desatracação, guarnecendo

o convés.

2.2-Auxiliar  na  faina  de  fundeio  e  DEM,  guarnecendo  o

Compartimento de Torpedos.

3-Operação dos

cabrestantes e da

máquina de suspender

3.1-Operar  os  cabrestantes  e  a  máquina  de  suspender,

auxiliando nas fainas de fundeio, atracação e desatracação.

4-Operação do

 Sistema de Ar

 Comprimido

4.1-Operar  o  Sistema  de  Ar  Comprimido,  realizando  o

fechamento das válvulas de casco nas fainas de emergência.
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5-Operação das es-

cotilhas de bordo

5.1-Operar as escotilhas,  a fim de prover a estanqueidade do

submarino.

6-Operação dos me-

canismos de suspiros

6.1-Operar os mecanismos de suspiros no momento da imersão,

informando as condições de “aberto” ou “fechado”.

7-Operação dos Sis-

temas de Alarmes

7.1-Operar  os  Sistemas  de  Alarmes,  identificando  o  local  do

suposto alagamento ou incêndio.

8-Operação do piano de

ar aos lastros

8.1-Operar o piano de ar aos lastros, esgotando os tanques de

lastro quando determinado.

9-Operação do Sistema

de  Compensação e

Esgoto

9.1-Operar o Sistema de Compensação e Esgoto, esgotando os

porões alagados quando determinado.

10-Operação do Sistema

de Trimagem

10.1-Operar o Sistema de Trimagem, recebendo ou transferindo

água entre os tanques de trimagem.

11-Operação do Sistema

de Circulação Principal

11.1-Operar  o  Sistema  de  Circulação  Principal,  provendo  o

resfriamento  dos  equipamentos  do  compartimento  de

máquinas.

12-Operação do

 Sistema Hidráulico

 Principal

12.1-Operar o Sistema Hidráulico Principal, provendo a pressão

adequada para o funcionamento dos equipamentos hidráulicos

vitais de bordo.

13-Operação do Sistema

de Ventilação e Extração

13.1-Operar o Sistema de Ventilação e Extração, a fim de reduzir

as taxas de gás carbônico e hidrogênio, melhorando a atmosfera

a bordo.

14-Operação do Sistema

de Esnorquel

14.1-Operar o Sistema de Esnorquel, localizando seus acessórios

e movimentando seu mastro.

15-Operação do Sistema

de Salvamento

15.1-Realizar  o  salvamento  pelos  métodos  individual  e

apressado. 
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15.2-Localizar os macacões de salvamento para pronto uso nas

fainas de salvamento. 

15.3-Operar  o  Sistema  de  Salvamento  (Sistema  Hidráulico  da

Guarita (SHG), Sistema de Ar de Respiração (SAR),  Sistema de

Lançamento das Balsas de Salvamento (BSV) e Bóia Marcadora,

Guarita de Salvamento,  Painel   de  Comunicação da Guarita,

Sonar Beacon, UT de Emergência, EPIRB e SEPIRB.).

15.4-Realizar a leitura do nível de CO2 e O2 a bordo, realizando

a desgaseificação quando determinado.

16-Operação do Sistema

de Comunicações

Interiore Interiores 

16.1-Operar  o  Sistema  de  Comunicações  Interiores,

transmitindo ordens de rotina e emergência.

17-Controle de Avarias

17.1-Operar o material da dotação de CAV.

17.2-Utilizar equipamento de respiração autônoma, roupas de

combate  a  incêndio,  máscaras  e  mangueiras  do  SAR,  como

recursos de CAV.

17.3-Operar o equipamento de respiração autônoma.

17.4-Operar  os  principais  equipamentos  elétricos  de  bordo,

desalimentando-os em situação de emergência.

17.5-Cumprir  todas  as  listas  de  verificações  dos

compartimentos.

17.6-Cumprir  os  procedimentos  previstos  para  as  fainas  de

emergência.

17.7-Aplicar  os  procedimentos  básicos  de  primeiros  socorros

nos feridos.

17.8-Cumprir os procedimentos para o guarnecimento do Grupo
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de Socorro Externo (GSE).

18-Operação do Sistema

de Ejeção de Lixo

18.1-Operar  o  Sistema de  Ejeção  de  Lixo,  a  fim de  reduzir  a

quantidade de lixo a bordo.

19-Operação do Sistema

de Ejeção de Sinais

19.1-Operar  o  Sistema  de  Ejeção  de  Sinais,  realizando  o

lançamento de artefatos pirotécnicos.

20-Operação do Sistema

do Tanque Sanitário

20.1-Operar  o  Sistema  do  Tanque  Sanitário,  esgotando  os

dejetos quando determinado.

 21-Condicionamento e

Higidez Física

21.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.

21.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar.

21.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.

21.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.

21.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.

21.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de  flexibilidade, em prol da qualidade de vida.

21.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma em

vigor.
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3.2. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE AM-SB (ARMAMENTO)

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade AM-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  AM  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.2.1. Perfil Profissional

A Praça subespecializada em AM-SB é responsável pelo preparo do torpedo, mina e

artefatos pirotécnicos para recebimento,  armazenamento e lançamento,  bem como pelo

adestramento, recebimento e armazenamento de armamento portátil. Realiza manutenções

planejada e corretiva de 1º escalão, pesquisa de avarias e testes.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado a sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um AM-SB, no exercício profissional, e têm impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – AM-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do

Sistema de Manutenção

Planejada (SMP) de 1º

escalão

1.1-Confeccionar  os  pedidos  de  serviço  (PS)  para

cumprimento das rotinas de SMP.

1.2-Registrar  em  livro  histórico  os  testes,  provas  e  rotinas

executadas.

1.3- Cumprir as rotinas do SMP dos equipamentos do Grupo

“AM”,  observando  o  preconizado  no  plano  mestre  de

manutenção.

1.4-Visitar as oficinas  das  OMPS,  verificando  o  reparo  dos

OSTENSIVO - 3-6 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003

equipamentos.

1.5-Fiscalizar  o  serviço  dos  funcionários  de  empresas

terceirizadas que estejam realizando reparos a bordo.

2-Identificação e pedidos

de sobressalentes

2.1-Identificar itens pelo seu número de estoque, nos diversos

sistemas empregados  na MB,  a  partir  de manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes.

2.2-Operar  o  Sistema  de  Informações  Gerenciais  de

Abastecimento (SINGRA) para realizar  consultas,  pedidos de

sobressalentes e acompanhar o pedido de sobressalente.

2.3-Atualizar os Livros Históricos dos equipamentos.

3-Interpretação de

manuais técnicos em

inglês

3.1-Traduzir os manuais técnicos para pesquisa de avaria dos

equipamentos.

3.2-Interpretar  desenhos  técnicos,  planos,  esquemas  e

diagramas.

4-Controle dos Pedidos de

Serviço (PS) do Grupo

“AM”

4.1-Acompanhar o andamento dos PS e os reparos junto às

OM de apoio.

4.2-Organizar  os  PS  do  Grupo  “AM”,  encaminhando-os  às

OMPS pertinentes.

5-Preparação de torpedo

e mina

5.1-Cumprir o  Check List para o embarque e lançamento das

minas  e  torpedos,  observando  os  procedimentos  de

segurança.

5.2-Operar o Painel de Minas.

5.3-Verificar  a  armazenagem  das  minas  e  torpedos  nos

berços, observando se as travas de segurança estão passadas.
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6-Preparação dos tubos

de torpedos

6.1-Verificar o preparo dos tubos de torpedos, observando os

procedimentos de segurança.

6.2-Operar os tubos de torpedos.

7-Operação do Ejetor 

de Sinais

7.1-Operar o Ejetor de Sinais.

7.2-Preparar  o  Ejetor  de  Sinais  para  o  lançamento  de

pirotécnico  ou  disparo  de  bolha,  observando  os

procedimentos de segurança.

7.3-Manusear  os  pirotécnicos  e  despistadores  de  bolha,

observando os procedimentos de segurança.

8-Controle de munição e

artefatos pirotécnicos

8.1-Conferir a quantidade, o tipo de emprego, o número do

lote e a data de validade da munição recebida, registrando no

livro próprio da escoteria.

8.2-Armazenar  os  armamentos,  munições  portáteis  e

artefatos  pirotécnicos,  observando  os  procedimentos  de

segurança.

8.3-Cumprir as normas descritas pela DSAM, com relação a

armazenagem  de  munição,  referente  à  temperatura  e

umidade.

8.4-Atualizar as fichas de controle do armamento e munição

da escoteria e registro dos lacres.

8.5-Verificar  diariamente  o  armamento  e  munição  da

escoteria, registrando em livro próprio.

8.6-Preparar  os  artefatos  pirotécnicos  para  o  lançamento,

conforme determinação do Comando.

9-Operação do SIS-

BORDO-ARMAMENTO

9.1-  Confeccionar  a  Requisição  de  Material  de  Consumo

(RMC),  de  acordo  com  a  necessidade  de  munição  para

adestramento e consumo.

9.2-Confeccionar a Requisição de Material  de Transferência
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(RMT), quando determinado pela Força de Submarinos.

9.3-Confeccionar a Requisição de Devolução (RD) da munição

que está próxima a vencer.

9.4-Confeccionar  a  Requisição  de  Transferência  (RT)  da

munição  empregada  no  exercício  de  tiro,  registrando  a

quantidade de munição que não funcionou, as avarias e os

acidentes ocorridos.

10-Adestramento sobre o

uso de armamento

portátil

10.1-Adestrar  a  guarnição  para  utilização  do  armamento

portátil durante o Serviço de Contramestre, de acordo com a

Ordem Interna (OI) e o Plano de Segurança Orgânica (PSO),

observando os procedimentos de segurança.

10.2-Confeccionar  o  relatório  de  adestramento,  visando  o

acompanhamento  do  militar  e  o  respectivo  adestramento

realizado.

11-Pesquisa de Avarias

11.1-Elaborar  relatórios  conclusivos  de  avarias  dos

equipamentos.

11.2-Pesquisar  avarias,  consultando  os  manuais  dos

equipamentos.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – AM-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de manter-se

emocionalmente em condições de

administrar situações de conflito,

1.1-Manter-se  calmo ao  realizar  a  movimentação de

torpedos,  suportando  o  desgaste  físico  e  mental

provocado  pelo  longo  tempo  exigido  para  executar

completamente a atividade.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – AM-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

pressão, oposição ou risco de

vida/emergência, controlando

suas reações e adotando o

procedimento correto.

1.2-Manter  a  concentração  ao  exercer  sua  função,

mesmo  dividindo  o  espaço  físico  com  militares  de

outras  divisões,  de  modo  a  não  comprometer  seu

desempenho.

2-Adaptabilidade

Capacidade de ajustar-se com

facilidade às mudanças de

ambiente físico e social,

enfrentando diferentes funções e/

ou situações de trabalho.

2.1-Adaptar-se a situações de trabalho fora da área de

atuação  específica  de  sua  especialidade,  como  nas

fainas de amarração, fainas de peso, pintura e limpeza

de convés.

3-Autoconfiança

Capacidade de agir com segurança

e ter convicção das próprias ações,

frente a diferentes situações.

3.1-Agir com convicção em suas funções, transmitindo

segurança aos seus superiores e subordinados.

4-Capacidade para Tomar

Decisões

Capacidade de optar, em tempo

hábil, e com convicção, por

alternativas adequadas e

oportunas para solução de

problemas.

4.1-Solucionar  um  problema,  independentemente  de

ordens, comunicando seu superior quando necessário.

5-Trabalho em Equipe

Capacidade de interagir positiva-

mente e integrar-se nas atividades

em grupo, para atingir objetivos

comuns.

5.1-Interagir,  voluntariosamente,  com  os  integrantes

de bordo visando diminuir a sobrecarga de trabalho.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – AM-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

6-Controle Emocional

Capacidade de manter-se

emocionalmente em condições de

administrar situações de conflito,

pressão, oposição ou risco de vida/

emergência, controlando suas

reações e adotando o

procedimento correto.

6.1-Manter-se  calmo  ao  realizar  a  movimentação  de

torpedos,  suportando  o  desgaste  físico  e  mental

provocado  pelo  longo  tempo  exigido  para  executar

completamente a atividade.

6.2-Manter  a  concentração  ao  exercer  sua  função,

mesmo  dividindo  o  espaço  físico  com  militares  de

outras  divisões,  de  modo  a  não  comprometer  seu

desempenho.

3.3. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE AR-SB (ARRUMADOR)

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade AR-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  AR  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.3.1. Perfil Profissional

A Praça subespecializada em AR-SB é responsável  pela manutenção,  arrumação e

limpeza da Câmara do Comandante, Camarotes dos Oficiais e Praça D`Armas, observando as

técnicas de hotelaria e etiqueta.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado à sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um AR-SB, no exercício profissional,  e têm impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS - AR-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Hotelaria e Etiqueta

1.1-Realizar  a  manutenção,  arrumação  e  limpeza  da

Câmara  do  Comandante,  Camarotes  dos  Oficiais  e

Praça d’Armas, de acordo com as técnicas de hotelaria

e etiqueta.

1.2-Arrumar  as  mesas  de  acordo  com  o  tipo  de

refeição, observando as regras de etiqueta.

1.3-Servir  refeições  diárias,  aplicando  as  regras  de

etiqueta.

2-Elaboração de cardápios

2.1-Auxiliar na elaboração de cardápios destinados às

refeições  diárias,  aplicando  princípios  técnicos  de

nutrição e dietética.

3-Confecção de coquetéis,

aperitivos e sobremesas

3.1-Confeccionar  coquetéis,  aperitivos  e  sobremesas,

atendendo as necessidades de eventos programados.

3.2-Ornamentar  os  pratos  a  serem  servidos,

atendendo as necessidades do rancho.

4-Segurança alimentar no

manuseio de gêneros

4.1-Aplicar os princípios e procedimentos de segurança

alimentar no manejo dos gêneros e no manuseio do

material  para  evitar  enfermidades  ou  intoxicações

alimentares.

4.2-Aplicar as precauções de segurança no manuseio

dos utensílios e aparelhos utilizados na cozinha.

4.3-Realizar a conservação adequada dos utensílios e

aparelhos utilizados na cozinha.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – AR-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Discrição

Capacidade de ser reservado em

suas palavras e atitudes.

1.1-Manter-se  discreto  aos  assuntos  reservados

abordados no seu ambiente de trabalho.

2-Adaptabilidade 

Capacidade de ajustar-se com

facilidade às mudanças de ambiente

físico e social, enfrentando

diferentes funções e/ ou situações

de trabalho.

2.1-Executar  suas  atividades,  adaptando-se  ao

espaço  físico  confinado  e  restrito  característico  de

um submarino.

3-Resistência Física 

Capacidade para suportar desgaste

corporal intenso, geralmente

ocorrido após grande carga de

atividade física.

3.1-Suportar  o  desgaste  físico  diante  de  atividades

que proporcionem desconforto ergonômico.

4-Relacionamento Interpessoal

 Facilidade para conviver de

maneira harmoniosa e amigável

com pessoas ou grupos.

4.1-Relacionar-se  com  a  tripulação  de  forma

amigável, independente do círculo hierárquico.

4.2-Manter  um  relacionamento  amistoso  com  a

equipe do rancho.

5-Iniciativa 

Capacidade de agir prontamente,

propondo soluções viáveis aos

problemas, dentro do seu limite de

autoridade.

5.1-Manter o padrão de qualidade de seu trabalho,

não  esmorecendo  nas  faxinas,  independente  de

condições alheias.
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6-Criatividade 

Capacidade de produzir novas ideias

ou de encontrar maneiras

diferentes de realizaram trabalho.

6.1-Buscar  soluções  flexíveis  na  realização  de  seu

trabalho, apesar das adversidades de bordo.

7-Organização 

Capacidade deordenar de maneira

sistemática e eficiente ideias,

atividades ou objetos, a fim de

facilitar seu próprio trabalho.

7.1-Manter  materiais  e  aparelhos  armazenados  de

forma  organizada,  facilitando  o  manuseio,  boa

apresentação, higiene e segurança.

7.2-Controlar  as  atividades inerentes  ao  serviço de

bar e cantina, organizando o estoque e a aquisição

de itens.

7.3-Controlar  o  material  de  rouparia  dos  oficiais,

mantendo-o organizado e pronto para uso.

8-Planejamento 

Capacidade de programar atividades

de maneira sistemática e

sistemática e coerente para a

posterior execução.

8.1-Prever  a  manutenção  e/ou  aquisição  de

equipamentos,  materiais  e  gêneros  necessários  à

execução de suas atividades.

3.4. RC DO  CABO  DA  SUBESPECIALIDADE  CE-SB  (SISTEMAS  DE  CONTROLE  E

ELETRICIDADE) – PARA OS CONCLUDENTES A PARTIR DE 2023

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade CE-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  CE  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.4.1. Perfil Profissional 

A Praça subespecializada em CE-SB é responsável pelos procedimentos para geração

de  energia  e  o  automatismo  da  geração  de  energia;  condução  dos  motores  elétricos  e

equipamentos  vitais  ao  submarino,  bem  como,  monitoramento  das  baterias,  agulhas

magnéticas  e  suas  repetidoras,  comunicações  interiores,  iluminação  interna  e  externa,
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sistemas de alarmes, além de realizar  manutenções planejada e corretiva de 1º escalão,

pesquisa de avarias e testes.

As  competências  técnicas  traduzem  o  desempenho  profissional  esperado  do  militar

relacionado à sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CE-SB,  no exercício profissional,  e tem impacto no seu

desempenho. 

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CE-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do Sistema de

Manutenção Planejada (SMP)

de 1º escalão

1.1-Confeccionar pedidos de serviço para cumprimento

das rotinas de SMP.

1.2-Registrar  em  livro  histórico  os  testes,  provas  e

rotinas executadas.

1.3-Utilizar o SisSMP.

1.4-Executar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  dos

Sistemas/Equipamentos  do  Grupo  “CE”,  observando  o

preconizado no Plano Mestre de Manutenção e manual

do equipamento.

1.5-Registrar o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  dos

Sistemas/Equipamentos  do  Grupo  “CE”,  observando  o

preconizado no Plano Mestre de Manutenção e manual

do equipamento.
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2-Acompanhamento do SMP

realizado por OMPS

2.1-Verificar  o  reparo  dos  equipamentos,  visitando  às

oficinas  das  Organizações  Militares  Prestadoras  de

Serviços (OMPS). 

2.2-Fiscalizar  o  serviço  dos  funcionários  de  empresas

terceirizadas que estejam realizando reparos a bordo.

3-Identificação e pedidos de

sobressalentes

3.1-Identificar  itens  pelo  seu  número de estoque,  nos

diversos  sistemas  empregados  na  MB,  a  partir  de

manuais  técnicos,  planos  ou  listas  de  dotação  de

sobressalentes. 

3.2-Operar  o  Sistema  de  Informações  Gerenciais  de

Abastecimento (SINGRA) para realizar consultas, pedidos

de  sobressalentes  e  acompanhar  o  pedido  de

sobressalente.

4-Interpretação de manuais

técnicos em inglês

4.1-Traduzir  os  manuais  técnicos  para  realização  de

pesquisas de avaria, condução e manutenção planejada

dos equipamentos.

4.2-Interpretar desenhos técnicos, planos, esquemas e 

diagramas.

5-Controle dos Pedidos de

Serviço (PS) do Grupo “CE”

5.1-Verificar o andamento dos PS e os reparos junto às

OM de apoio.

5.2-Organizar os PS do Grupo “CE”, encaminhando-os às

OMPS pertinentes.

6-Operação dos Grupos

Motores Geradores (GMG)

6.1-Operar os GMG. 

6.2-Executar  os  procedimentos  para  dar  partida  nos

GMG e realizar reparos em caso de avaria.

6.3-Realizar o Revezamento de GMG.

OSTENSIVO - 3-16 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003

6.4-Configurar as redes elétricas de bordo aos GMG, de

acordo com as orientações do CheMaq.

6.5-Registrar  no  livro  do  Eletricista  de  serviço  as

variações  de  tensões  e  Resistência  de  Isolamento  (RI)

dos GMG que estão na linha.

7-Operação da propulsão

7.1-Identificar em planos os circuitos das baterias, Motor

Elétrico Principal (MEP) e Geradores Elétricos Principais

(GEP).

7.2-Operar aPropulsão emAutomático,Semiautomático e

Emergência, respeitando suas precauções de segurança.

8-Condução de cargas das

Baterias

8.1-Alterar o modo deoperação  do  GEP  (ChaveS001

manual/automático).

8.2-Operar o GEP pelo Painel  de Controle da Máquina

(PCM).

8.3-Operar os sistemas auxiliares das baterias.

8.4-Operar  as  bombas  de  resfriamento  das  baterias,

impedindo o aumento da temperatura do eletrólito.

8.5-Operar  o  Sistema  de  Agitação  de  Eletrólito,

impedindo a estratificação do eletrólito.

8.6-Alimentar os Eliminadores de Hidrogênio. 

8.7-Executar o reenchimento dos elementos da bateria,

mantendo o nível do eletrólito.

8.8-Operar o Painel de Monitoragem da Bateria (PMB)

durante as cargas de bateria.

8.9-Manter o PMB operando.
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9-Operação do Motor Elétrico

Principal (MEP)

9.1-Operar o MEP pelo Quadro de Controle da propulsão

(QCP).

9.2-Operar o MEP pela catraca.

10-Operação do Sistema de

Ventilação e Extração

10.1-Operar o Sistema de Ventilação e Extração em to-

das as modalidades.

11-Operação do Quadro de

Força Principal (QFP)

11.1-Operar o QFP.

11.2-Verificar o número de operações de cada disjuntor.

11.3-Realizar  manutenção  nos  disjuntores  de  acordo

com o número de operações.

11.4-Atualizar  as  Cadernetas  Registro  (CR)  dos

disjuntores.

12-Operação do

CATHELCO

12.1-Efetuar o ajuste da corrente e voltagem dos anodos

do  CATHELCO,  evitando  a  formação  de  incrustações

causadas por organismos e a corrosão nas canalizações

de água salgada.

13-Operação do Painel de

Controle da 

Máquina ( PCM)

13.1-Identificar as falhas indicadas no PCM, efetuando o

reparo no equipamento de sua responsabilidade.

13.2-Manter informado  o responsável do equipamento

indicado pelo PCM, a falha para providenciar seu reparo.

14-Operação das 

Agulhas Giroscópicas

14.1-Cumprir  os  procedimentos  para  inicialização  das

Agulhas Giroscópicas e garantia do seu bom funciona-

mento.

14.2-Manter o CheMaq/Oficial de Serviço informado das

condições de operação das Agulhas Giroscópicas.
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15-Operação do Hodômetro

AGI-LOG 

15.1-Executar os  procedimentos  para  operação  do

Hodômetro.

15.2-Manter o  CheMaq/Oficial Serviço  informado  sobre

as condições de operação do Hodômetro.

16-Manutenção do Sistema de

INTERCOM

16.1-Instalar  a  unidade  do  INTERCOM  na  tomada  do

passadiço. 

16.2-Verificar  as  condições  de  operação  da  unidade

central do INTERCOM, do terminal do passadiço e das

unidades  remotas  distribuídas  a  bordo,  observando o

seu  emprego  de  acordo  com  o  preconizado  na

Organização Administrativa (OA).

17-Manutenção do Telefone

Autoexcitado

17.1-Manter  as  estações  dos  telefones  autoexcitados

prontos para serem utilizadas.

17.2-Efetuar  o  reparo  dos  telefones  autoexcitados

danificados ou sua substituição.

18-Sistema de Medição de Gases
18.1-Preparar o reparo ou a calibragem dos medidores

de gases. 

19-Manutenção dos Alarmes de

Imersão, Geral e da Frigorífica

19.1-Verificar o funcionamento dos alarmes.

19.2-Realizar a manutenção dos alarmes. 

20-Manutenção do

Sistema de Fonoclama

20.1-Manter  os  alto-falantes  distribuídos  pelo  navio

operando.

20.2-Manter  o  microfone  localizado  no  Comando

operando. 

21-Controle e Governo de

Profundidade (CONGOP)

21.1-Operar o CONGOP. 

21.2-Operar o Piloto Automático de Rumo.
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21.3-Verificar  a  chegada  de  alimentação  para  o

indicador de velocidade.

21.4-Verificar  a  chegada  das  informações  dos

utilizadores síncronos e assíncronos para o CONGOP.

21.5-Executar os procedimentos relacionados na lista de

verificação do RIG 24 horas.

22-Operação do Sistema de

Alarme de Incêndio

22.1-Manter  o  Sistema  de  Alarme  de  Incêndio  em

condições de operação.

22.2-Examinar os sensores por ocasião da indicação de

falhas no Painel de Alarme de Incêndio, reparando ou

substituindo quando necessário.

22.3-Verificar  as  condições  dos  alarmes  visuais

localizados  na  Manobra,  Comando  e  Torpedos,  por

ocasião do teste no Painel de Alarme de Incêndio.

22.4-Executar o teste no Painel de Alarme de Incêndio

de acordo com os procedimentos descritos na OA e/ou

ordem do CheMaq.

23-Operação da Central

Telefônica do Submarino.

23.1-Instalar a linha telefônica do navio.

23.2-Distribuir  os  ramais  internos  mantendo-os

operativos para comunicação entre os compartimentos.

24-Pesquisa de Avarias

24.1-Reparar  as  estações,  providenciando  a  sua

substituição, caso necessário.

24.2-Elaborar  relatórios  conclusivos  de  avarias  dos

equipamentos.

24.3-Pesquisar  avarias,  consultando  os  manuais  dos

equipamentos.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CE-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de manter-se

emocionalmente em condições

de administrar situações de

conflito, pressão, oposição ou

risco de vida/emergência,

controlando suas reações e

adotando o procedimento

correto.

1.1-Manter  a  calma  para  analisar  as  consequências  na

execução  do  reparo  nos  equipamentos,  focando  na

atividade de forma centrada. 

1.2-Manter  a  calma  em  atividades  que  envolvam  a

segurança da tripulação,  corrigindo as discrepâncias que

possam  surgir  durante  o  funcionamento  dos  motores,

máquinas e sistemas.

1.3-Manter a concentração durante atividades operativas

de emergência.

1.4-Administrar  as  cobranças  de  seus  superiores

decorrentes  da  necessidade de  executar  um reparo,  de

modo a não comprometer seu desempenho.

2-Autoconfiança

Capacidade de agir com

segurança e ter convicção das

próprias ações, frente a

diferentes situações.

2.1-Apresentar de forma segura e coerente, informações

fundamentais  à  execução  de  atividades  rotineiras,

emergenciais e no controle de avarias.

2.2-Executar o reparo convicto de que cumprirá a tarefa

de  forma  eficaz  e  eficiente,  transmitindo  segurança  no

pronto a ser dado a seus superiores.

3-Capacidade para Tomar

Decisões

Capacidade de optar, em tempo

hábil, e com convicção, por

alternativas adequadas e

oportunas para solução de

problemas. 

3.1-Descrever as possíveis  consequências  do

funcionamento  dos  equipamentos,  assessorando  em

tempo  hábil  seus  superiores  de  modo  a  prevenir  ou

corrigir uma avaria. 

3.2-Produzir  ações no sentido de contornar  uma avaria,

em  situações  de  emergência,  comunicando

imediatamente ao seu superior.

3.3-Apontar pela  alternativa  adequada  ao  identificar  a
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possibilidade  de  um  problema  técnico  que  possa

comprometer as atividades com os mo- tores, máquinas e

sistemas. 

4-Cooperação

Capacidade de contribuir

espontaneamente com as

atividades de outra pessoa,

mantendo-se acessível e

disponível à equipe.

4.1-Trabalhar com o grupo de forma coesa, visando buscar

a solução de problemas. 

4.2-Trabalhar de forma voluntária em prol da execução de

uma determinada tarefa. 

5-Motivação

Um interesse ou estímulo

acentuado, que resulte em

maior disposição para

realização de atividades

atinentes à rotina de bordo.

5.1-Executar suas atividades com dedicação e cuidado a

fim de evitar erros por displicência.

5.2-Demonstrar  satisfação  no  desenvolvimento  da

atividade  profissional,  transmitindo  entusiasmo  na  sua

execução e na possibilidade de contribuir para melhorias.

6-Planejamento

Capacidade de prever e

esquematizar/programar

atividades de maneira

sistemática e coerente para a

posterior execução.

6.1-Planejar atividades  de  reparo  e  manutenção,

prevendo a  necessidade de material, pessoal qualificado

e tempo adequado para execução.

7-Responsabilidade

Capacidade de aceitar, assumir

e enfrentar as consequências de

suas atitudes, decisões e ações.

7.1-Executar  as  determinações  e  o  planejamento  das

atividades, contribuindo para o bom desempenho de sua

incumbência.

7.2-Produzir as  atividades,  mantendo  o  foco  na  sua

execução e reduzindo o número de erros ou retrabalhos.
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8-Iniciativa

Capacidade de agir

prontamente, propondo

soluções viáveis aos problemas,

dentro do seu limite de

autoridade.

8.1-Atuar  diante  das  situações  apresentadas  ou

observadas, no ambiente de trabalho, buscando soluções

para execução das atividades que estejam no seu nível de

decisão.

8.2-Antecipar-se  às  situações  de  avarias  e  reparos,

buscando sobressalentes necessários a sua execução.

3.5. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE CI-SB (COMUNICAÇÕES INTERIORES) – PARA

OS CONCLUDENTES ATE 2022

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade CI-SB,

necessárias para o atendimento das atividades do CI a bordo do submarino. As competên-

cias profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.5.1. Perfil Profissional

A Praça subespecializada em CI-SB é responsável pelo automotismo da geração de

energia e monitoramento das baterias, pelas agulhas giroscópicas e suas repetidoras, pelas

comunicações interiores e sistemas de alarmes, além de realizar manutenções planejada e

corretiva de 1º escalão, pesquisa de avarias e testes.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado a sua área de atuação.

As competências comportamentais traduzem atitudes e valores observáveis no com-

portamento esperado de um CI-SB, no exercício profissional, e têm impacto no seu desem-

penho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização de Submarinos para Praças (C-Subespc-SB), onde desenvolverá competên-

cias complementares às conferidas pela sua especialização.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS - CI-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do Sistema

de Manutenção Planejada

(SMP) de 1º escalão

1.1-Confeccionar os pedidos de serviço para cumprimento das

rotinas de SMP da Força Principal.

1.2-Registrar em livro histórico os testes, provas e rotinas exe-

cutadas.

1.3-Fiscalizar  o  cumprimento  das  rotinas  do  sistema  de

manutenção planejada dos equipamentos da Força Principal,

observando o preconizado no Plano Mestre de Manutenção.

1.4-Cumprir  o  preconizado  no SMP referente  a  manutenção

dos sistemas/equipamentos do Grupo “CI”.

1.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP.

2-Acompanhamento do SMP

realizado por OMPS

2.1-Visitar  às oficinas das Organizações  Militares Prestadoras

de Serviços (OMPS), verificando o reparo dos equipamentos.

2.2-Fiscalizar  o  serviço dos  funcionários  de  empresas  tercei-

rizadas que estejam realizando reparos a bordo.

3-Identificação e pedidos de

sobressalen- tes

3.1-Identificar itens pelo seu número de estoque, nos diversos

sistemas  empregados  na  MB,  a  partir  de  manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes.

3.2-Operar o Sistema de Informações Gerenciais de Abasteci-

mento  (SINGRA)  para  realizar  consultas,  pedidos  de  sobres-

salentes e acompanhar o pedido de sobressalente.

3.3-Supervisionar  a  pesquisa  de  avarias,  realizando  o  seu

reparo.

3.4-Atualizar os Livros Históricos dos equipamentos.

4-Interpretação de 

manuais técnicos

4.1-Traduzir os manuais técnicos para pesquisa de avaria dos

equipamentos.
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 em inglês 4.2-Interpretar desenhos técnicos, planos, esquemas e diagra-

mas.

5-Controle dos Pedidos

 de Serviço (PS) 

do Grupo “CI”

5.1-Acompanhar o andamento dos PS e os reparos junto às

OM de apoio.

5.2-Organizar os PS do Grupo “CI”, encaminhando-os às OMPS

pertinentes. 

6-Operação do 

CATHELCO

6.1-Efetuar  o ajuste  da  corrente  e  voltagem dos  anodos  do

ATHELCO, evitando a formação de incrustações causadas por

organismos e a corrosão nas canalizações de água salgada.

7-Operação do Painel 

de Controle da

 Máquina (PCM)

7.1-Identificar as falhas indicadas no PCM, efetuando o reparo

no equipamento de sua responsabilidade.

7.2-Informar  ao  responsável  do  equipamento  indicado  pelo

PCM a falha apresentada para providenciar seu reparo.

8-Operação das

 Agulhas Giroscópicas

8.1-Cumprir  os  procedimentos  para inicialização das Agulhas

Giroscópicas.

8.2-Informar ao CheMaq/Oficial de Serviço às condições de op-

eração das Agulhas Giroscópicas. 

9-Operação do 

Hodômetro AGI-LOG

9.1-Cumprir os procedimentos para operação do Hodômetro.

9.2-Informar ao CheMaq/Oficial de Serviço sobre as condições

de operação do Hodômetro.

10-Operação do Radiac 10.1-Operar o Radiac para teste e detecção de radioatividade

interna e externa ao navio.

11-Manutenção do Sistema

de INTERCOM

11.1-Instalar a unidade do INTERCOM na tomada do passadiço

para  utilização  pelo Contramestre  de serviço  quando o sub-

marino estiver no porto.

11.2-Retirar a unidade do INTERCOM na tomada do passadiço

por ocasião do suspender.

11.3-Verificar as condições de operação da unidade central do
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INTERCOM, do terminal do passadiço e das unidades remotas 

distribuídas  a  bordo,  observando  o  seu  emprego  de  acordo

com o preconizado na Organização Administrativa (OA).

12-Manutenção do 

Telefone Autoexcitado

12.1-Manter as estações dos telefones autoexcitados prontos

para serem utilizadas.

12.2-Efetuar o reparo dos telefones autoexcitados danificados

ou sua substituição.

13-Sistema de Medição de

Gases

13.1-Providenciar o reparo ou a calibragem dos medidores de

gases.

14-Manutenção dos Alarmes

de Imersão, Geral e da 

Frigorífica

14.1-Verificar o funcionamento dos alarmes.

14.2-Realizar a manutenção dos alarmes.

15-Manutenção do

Sistema de Fonoclama

15.1-Manter os alto-falantes distribuídos pelo navio operando.

15.2-Manter o microfone localizado no Comando operando.

16-Controle e Governo 

de Profundidade (CONGOP)

16.1-Operar o CONGOP.

16.2-Operar o Piloto Automático de Rumo.

16.3-Verificar a chegada de alimentação para o indicador de

velocidade.

16.4-Verificar a chegada das informações dos utilizadores sín-

cronos e assíncronos para o CONGOP.

16.5-Cumprir os procedimentos relacionados na lista de verifi-

cação do RIG 24 horas.

17-Operação do Sistema 

de Alarme de Incêndio

17.1-Manter o Sistema de Alarme de Incêndio em condições de

operação.

17.2-Inspecionar os sensores por ocasião da indicação de fal-

has  no  Painel  de  Alarme  de  Incêndio,  reparando  ou  substi-

tuindo quando necessário.

17.3-Verificar as condições dos alarmes visuais localizados na 
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Manobra, Comando e Torpedos, por ocasião do teste no Painel

de Alarme de Incêndio.

17.4-Executar  o  teste  no  Painel  de  Alarme  de  Incêndio  de

acordo com os procedimentos descritos na OA e/ou ordem do

CheMaq.

18-Operação da 

Central Telefônica doSub-

marino.

18.1-Instalar a linha telefônica do navio.

18.2-Distribuir  os  ramais  internos  mantendo-os  operativos

para comunicação entre os compartimentos.

18.3-Reparar  as  estações,  providenciando a sua substituição,

caso necessário.

19-Pesquisa de 

Avarias

19.1-Elaborar relatórios conclusivos de avarias dos equipamen-

tos.

19.2-Pesquisar  avarias,  consultando  os  manuais  dos  equipa-

mentos.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS CI-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de manter-se emo-

cionalmente em condições de ad-

ministrar situações de conflito,

pressão, oposição ou risco de

vida/emergência, controlando

suas reações e adotando o pro-

cedimento correto.

1.1-Manter  a  calma  para  analisar  as  consequências  na

exe- cução de reparo nos equipamento, focando na ativi-

dade de forma centrada.

1.2-Administrar as cobranças dos superiores decorrentes

da necessidade na execução do reparo, de modo a não

comprometer seu desempenho.

1.3-Administrar momentos de pressão, controlando suas

ações e reações.

2-Capacidade para Tomar 

Decisões

2.1-Analisar  as  possíveis  consequências  do  funciona-

mento dos equipamentos, assessorando em tempo hábil

seus  su-  periores  de  modo  a  prevenir  ou  corrigir  uma
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Capacidade de optar, em tempo

hábil, e com convicção, por alter-

nativas adequadas e oportunas

para solução de problemas.

avaria.

2.2-Tomar ações no sentido de contornar uma avaria, em

situações  de  emergência,  comunicando  imediatamente

ao seu superior.

3-Cooperação

Capacidade de contribuir espon-

taneamente com as atividades

de outra pessoa, mantendo-se

acessível e disponível à equipe.

3.1-Trabalhar com o grupo de forma coesa, visando bus-

car a solução de problemas.

3.2-Trabalhar de forma voluntária em prol  da execução

de uma determinada tarefa.

4-Iniciativa

Capacidade de agir pronta-

mente, propondo soluções

viáveis aos problemas, dentro do

seu limite de autoridade.

4.1-Agir  diante  das  situações  apresentadas  ou  obser-

vadas, no ambiente de trabalho, buscando soluções para

execução das atividades.

4.2-Antecipar-se às situações de avarias e reparos, bus-

can- do sobressalentes necessários a sua execução.

3.6. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE CN-SB (COMUNICAÇÕES NAVAIS)

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade CN-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  CN  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.6.1. Perfil Profissional

A Praça subespecializada em CN-SB é responsável pelo recebimento, transmissão e

trâmite  das  mensagens  de  interesse  do  submarino,  bem  como  pela  realização  de

manutenção planejada e corretiva de 1º escalão, pesquisa de avarias e testes.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado a sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CN-SB, no exercício profissional,  e tem impacto no seu

desempenho.
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Para  o  desenvolvimento  dessas  competências,  o  militar  é  capacitado  no  Curso  de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CN-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do

Sistema de Manutenção

Planejada (SMP) de 1º

escalão

1.1-Confeccionar os pedidos de serviço (PS)  para cumprimento

das rotinas de SMP.

1.2-Registrar  em  livro  histórico  os  testes,  provas  e  rotinas

executadas.

1.3-Fiscalizar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  dos

equipamentos  do  Grupo  “CN”,  observando  o  preconizado  no

plano mestre de manutenção.

1.4-Cumprir o preconizado no SMP referente à manutenção dos

sistemas/equipamentos do Grupo Sonar.

1.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP.

2-Acompanhamento do

SMP realizado por

OMPS

2.1-Visitar  às  oficinas  das  OMPS,  verificando  o  reparo  dos

equipamentos.

2.2-Fiscalizar  o  serviço  dos  funcionários  de  empresas

terceirizadas que estejam realizando reparos a bordo.

3- Identificação e

pedidos de 

sobressalentes

3.1-Identificar itens pelo seu número de estoque, nos diversos

sistemas  empregados  na  MB,  a  partir  de  manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes.

3.2-Operar  o  Sistema  de  Informações  Gerenciais  de

Abastecimento  (SINGRA)  para  realizar  consultas,  pedidos  de

sobressalentes e acompanhar o pedido de sobressalente.

3.3-Atualizar os Livros Históricos dos equipamentos.
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4-Interpretação de

manuais técnicos em

inglês

4.1-Traduzir  os  manuais  técnicos  para  pesquisa  de  avaria  dos

equipamentos.

4.2-Interpretar  desenhos  técnicos,  planos,  esquemas  e

diagramas.

5-Controle dos Pedidos

de Serviço (PS) do

Grupo “CN”

5.1-Acompanhar o andamento dos PS e os reparos junto às OM

de apoio.

5.2-Organizar os PS do Grupo “CN”, encaminhando-os às OMPS

pertinentes.

6-Processamento,

tráfego e arquiva-

mento de mensagens

6.1-Operar o Lotus Notes e SIGDEM.

6.2-Cumprir  as  normas  para  processamento,  tráfego  e

arquivamento  de  mensagens  e  Boletim  de  Ordens  e  Notícias

(BONO).

6.3-Empregar  as  determinações  constantes  em  publicações  ao

serviço de comunicações navais da MB.

6.4-Conduzir  programas  de  adestramento  sobre  a  atividade

profissional  e  precauções  de  segurança  relativas  a

processamento, tráfego e arquivamento de mensagens.

7-Operação de

Transceptores de 

HF, UHF e VHF

7.1-Operar  os  Transceptores  de HF,  UHF,  VHF e  VHF portátil,

utilizando a fraseologia prevista na Instrução do Departamento

de Operações.

7.2-Operar o Sistema de Transmissão/Recepção de sinais rádio-

dados.

7.3-Selecionar a frequência determinada para realizar recepção,

de acordo com as tabelas MM09 e MM10 (Tabela  de Serviço

Móvel Marítimo).

8-Operação das

8.1-Efetuar amarração eletrônica de um transceptor de UHF/HF

e receptor de HF com a antena do Mastro de Comunicações ou
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matrizes de antenas e

os equipamentos de 

áudio

antena de emergência.

8.2-Realizar  a  amarração  eletrônica  de  um  transceptor  de

UHF/HF e receptor de HF com um gravador, PC e ACIII.

9-Instalação da Antena

de Emergência

9.1-Instalar a Antena de Emergência no passadiço em caso de

avaria da antena principal ou teste.

10-Comunicação via

Satélite

10.1-Operar o Sistema de Comunicação via Satélite.

11-Canais Cifrantes da

MB

11.1-Operar os canais cifrantes.

11.2-Empregar as determinações constantes em publicações ao

serviço de comunicações navais da MB.

11.3-Executar  as  ações  necessárias  às  comunicações  de

segurança,  bem  como  o  sistema  de  controle  operativo  de

submarinos.

12-Emprego de Sinais

Visuais de uso na MB

12.1-Manusear a lâmpada ALDIS.

12.2-Utilizar as bandeiras e bandeiras insígnias de acordo com o

preconizado na MB.

13-Pesquisa de 

Avarias

13.1-Elaborar  relatórios  conclusivos  de  avarias  dos

equipamentos.

13.2-Pesquisar  avarias,  consultando  os  manuais  dos

equipamentos.

OSTENSIVO - 3-31 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CN-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de manter-se

emocionalmente em 

condições de administrar

situações de conflito,

pressão, oposição ou risco

de vida/emergência,

controlando suas reações e

adotando adotando o

procedimento correto.

1.1-Manter o foco em suas atividades, mesmo tendo de atuar

após o horário de expediente de trabalho.

1.2-Comunicar-se  de  forma  calma  e  clara  ao  transmitir

informações sigilosas ou de emergência.

1.3-Manter a discrição ao receber informações, prezando 

pelo sigilo.

1.4-Manter-se calmo e concentrado a bordo do navio, mesmo

com a interferência de militares de outras divisões.

1.5-Manter  a  concentração  em  longas  viagens,  apesar  das

adversidades de bordo, transmitindo tranquilidade para sua

equipe.

2-Responsabilidade

Capacidade de aceitar,

assumir e enfrentar as

consequências de suas

atitudes, decisões e ações.

2.1-Cumprir os prazos estipulados pelo comando, mantendo o

controle do trâmite de mensagens.

2.2-Manter em arquivo organizado as mensagens de bordo,

zelando pelo sigilo de informações.

3-Autoconfiança

Capacidade de agir com

segurança e ter convicção

das próprias ações, frente a

diferentes situações.

3.1-Agir  com  convicção  ao  manusear  equipamentos,

máquinas e sistemas de sua divisão, inspirando confiança e

facilitando a condução de seus subordinados.
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3.7. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE CO-SB (COZINHEIRO)

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade CO-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  CO  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.7.1. Perfil Profissional

A  Praça  subespecializada  em  CO-SB  é  responsável  pelo  auxílio  na  elaboração  do

cardápio e pela confecção de refeições, observando as técnicas gastronômicas e princípios

técnicos de nutrição e dietética.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado à sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CO-SB, no exercício profissional,  e tem impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS - CO-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Confecção de cardápios

1.1-Auxiliar na elaboração de cardápios variados, observando

a  disponibilidade  de  gêneros  e  os  princípios  de  nutrição  e

economicidade.

1.2-Aplicar  princípios  técnicos  da  nutrição  e  dietética  nas

atividades relativas  à alimentação e saúde dos militares de

bordo.

2-Elaboração de refeições 2.1-Elaborar  os  pedidis  de  gêneros  ao  paioleiro  para

confecção das refeições diárias estabelecidas no cardápio.

2.2-Elaborar  as  refeições,  de  acordo  com  o  cardápio

aprovado, cumprindo a rotina do rancho.
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2.3-Confeccionar  dietas  específicas  para  militares  que

possuam  restrição  médica  alimentar,  de  acordo  com  a

disponibilidade de gêneros.

2.4-Utilizar receitas gastronômicas atualizadas, diversificando

o cardápio de bordo.

2.5-Confeccionar  refeições  ligeiras  (rancho  frio),  quando

necessário.

2.6-Confeccionar entradas, refeições principais e sobremesas

para  a  quantidade  de  pessoas  estipulada  pelo  fiel  de

municiamento.

2.7-Evitar o desperdício dos alimentos utilizados, diminuindo

assim a quantidade de realizações de ejeção de lixo.

3-Princípios de segurança

e higiene nas atividades

da cozinha

3.1-Realizar  a  conservação  adequada  dos  utensílios  e

aparelhos utilizados na cozinha.

3.2-Empregar  os procedimentos de segurança alimentar  no

manejo dos gêneros.

3.3-Operar utensílios e aparelhos utilizados na execução das

atividades de rancho.

4-Aquisição e reparo dos

utensílios e aparelhos da

cozinha

4.1-Solicitar aquisição de utensílios e aparelhos utilizados nas

atividades da cozinha.

4.2-Empregar os procedimentos para reparo de utensílios e

aparelhos utilizados na execução das atividades da cozinha.

5-Supervisão das

atividades da cozinha

5.1-Exercer  a  orientação,  adestramento  e  supervisão  do

rancheiro na execução das atividades de rancho.

5.2-Controlar  as  sobras  de  material  não  utilizado  na

confecção dos cardápios, evitando desperdício.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS CO-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Criatividade 

Capacidade deproduzir novas

ideias ou de encontrar maneiras

diferentes de realizar um trabalho.

1.1-Propor cardápios de forma variada, valorizando o

uso dos gêneros disponíveis.

1.2-Criar  refeições,  empregando  o  recurso  da

ornamentação.

2-Controle Emocional 

Capacidade de manter-se

emocionalmente em condições de

administrar situações de conflito,

pressão, oposição ou risco de

vida/emergência, adotando o

procedimento correto.

2.1-Manter o equilíbrio diante da descarga emocional

e/ou  ao  descontentamento  apresentado  pela

tripulação,  não  permitindo  interferência  em  sua

atividade.

2.2-Manter a calma diante de acidentes ocorridos na

cozinha,  agindo  de  acordo  com  as  precauções  de

segurança.

3-Capacidade para Trabalhar em

Equipe

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades em grupo, para atingir

objetivos comuns.

3.1-Coordenar a distribuição de tarefas com a equipe,

de  forma  coesa,  visando  não  sobrecarregar  seus

componentes.

3.2-Apoiar o AR e o Mestre d’Armas na elaboração dos

pratos  a  serem  servidos  na  Praça  D’Armas  e  nos

refeitórios.

4-Liderança 

Capacidade de dirigir e influen-ciar

pessoas para que ajam

voluntariamente em prol dos

objetivos da instituição.

4.1-Exercer  a  orientação,  adestramento  e  supervisão

do rancheiro na execução das atividades de rancho.

5-Resistência à Solidão 

Capacidade de suportar perío-dos

5.1-Administrar seus momentos de isolamento durante

as viagens, concentrando-se em sua atividade.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS CO-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

de isolamento social e/ou

afastamento familiar com

equilíbrio.

6-Iniciativa

Capacidade de agir prontamente,

propondo soluções viáveis aos

problemas, dentro do seu limite

de autoridade.

6.1-Elaborar  de  forma  proativa  as  atividades  sem

esperar ser cobrado.

6.2-Antecipar-se  aos  fatos,  realizando  as  atividades

inerentes a sua rotina de trabalho.

6.3-Propor  alterações  no  cardápio,  otimizando  a

utilização dos gêneros.

7-Relacionamento Interpessoal

Facilidade para conviver de

maneira harmoniosa e amigável

com pessoas ou grupos.

7.1-Administrar os anseios da tripulação referentes ao

rancho, sem prejudicar o relacionamento com o grupo.

7.2-Manter o bom convívio a bordo, não considerando

as queixas ao rancho como algo pessoal..

8-Organização 

Capacidade de ordenar de 

maneira sistemática eeficiente

ideias, atividades ou objetos, a fim

de facilitar seu próprio  trabalho.

8.1-Planejar os gêneros necessários para confecção de

cardápios.

8.2-Manter  materiais  e  aparelhos  armazenados  de

forma  organizada,  facilitando  o  manuseio,  boa

apresentação, higiene e segurança.

9-Resistência Física 

Capacidade para suportar

desgaste corporal intenso,

geralmente ocorrido após grande

carga de atividade física.

9.1-Suportar o desgaste físico durante a confecção das

refeições que acarretem em desconforto ergonômico.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS CO-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

10-Planejamento 

Capacidade de programar

atividades de maneira sistemática

e coerente para a posterior

execução.

10.1-Prever  as  necessidades  de  equipamentos,

materiais  e  gêneros  necessários  à  execução  da

atividade.

3.8. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE DT-SB  (DIREÇÃO DE TIRO)

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade DT-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  DT  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.8.1. Perfil Profissional

A Praça subespecializada em DT-SB é responsável pelo disparo do armamento por

meio  do  console  de  Sistema  de  Direção  de  Tiro  (SDT),  além  de  realizar  manutenções

planejada e corretiva de 1º escalão, pesquisa de avarias e testes.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado à sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um DT-SB,  no exercício profissional,  e  tem impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – DT-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do

Sistema de

Manutenção

Planejada (SMP) de 1º

escalão

1.1-Confeccionar os pedidos de serviço (PS) para cumprimento das

rotinas de SMP.

1.2-Registrar  em  livro  histórico  os  testes,  provas  e  rotinas

executadas.

1.3-Cumprir as rotinas do SMP dos equipamentos do Grupo “DT”,

observando o preconizado no plano mestre de manutenção.

1.4-Visitar as oficinas  das  OMPS,  verificando  o  reparo  dos

equipamentos.

1.5-Fiscalizar o serviço dos funcionários de empresas terceirizadas

que estejam realizando reparos a bordo.

1.6-Cumprir o preconizado no SMP na manutenção dos sistemas e

equipamentos do Grupo “DT”.

2- Identificação e

pedidos de

sobressalentes

2.1-Identificar  itens  pelo  seu  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas empregados na MB, a partir de manuais técnicos, planos

ou listas de dotação de sobressalentes.

2.2-Operar  o  Sistema  de  Informações  Gerenciais  de

Abastecimento  (SINGRA)  para  realizar  consultas,  pedidos  de

sobressalentes e acompanhar o pedido de sobressalente.

2.3-Atualizar os Livros Históricos dos equipamentos.

3- Interpretação de

manuais técnicos em

inglês

3.1-Traduzir  os  manuais  técnicos  para  pesquisa  de  avaria  dos

equipamentos.

3.2-Interpretar desenhos técnicos, planos, esquemas e diagramas.
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4-Controle dos

Pedidos de Serviço

(PS) do Grupo “DT”

4.1-Acompanhar o andamento dos PS e os reparos junto às OM de

apoio.

4.2-Organizar  os PS do Grupo “DT”,  encaminhando-os às  OMPS

pertinentes.

5-Supervisão das

atividades

relacionadas ao Grupo

“DT”

5.1-Supervisionar as atividades relacionadas ao Grupo “DT”.

5.2-Auxiliar  o  CheOp  na  elaboração  do  plano  de  adestramento

para o Grupo “DT”.

6-Operação do SDT e

Painel de Minas

6.1-Operar o Painel de Minas.

6.2-Operar o SDT.

6.3-Lançar as Minas pelo Painel de Minas.

6.4-Disparar  torpedos  pelo  SDT  ou  pelo  painel  local  de

lançamento, realizando sua guiagem.

6.5-Desempenhar  as  funções  de  auxiliar  do  SDT  durante  o

exercício de equipe de ataque (EDA).

6.6-Aplicar  os procedimentos previstos para a operação do SDT

em cruzeiros de guerra e postos de combate.

6.7-Adestrar os militares do Grupo “DT” para as rotinas diárias e

para os serviços de operador do Sistema de Direção de Tiro (SDT)

e suboficial de serviço em viagem.

6.8-Realizar testes de operação e transmissão em unidades do 

SDT.

7-Planejamento da

Perifoto

7.1-Auxiliar o Oficial de Fotografia no planejamento da Perifoto.

7.2-Efetuar as marcações nos periscópios, de acordo com o plano

fotográfico.
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7.3-Adaptar a máquina fotográfica ao periscópio.

7.4-Operar a máquina fotográfica.

8-Pesquisa de Avarias

8.1-Elaborar relatórios conclusivos de avarias  dos equipamentos

do Grupo “DT”.

8.2-Pesquisar avarias, realizando seu reparo.

8.3-Verificar  os  valores  de  tensão,  corrente  e  resistência  em

circuitos e equipamentos do Grupo “DT”.

8.4-Utilizar  o  osciloscópio  para  medição  de  corrente  elétrica  e

voltagem.

8.5-Identificar componentes  eletrônicos  avariados  em

circuitos/equipamentos eletrônicos.

8.6-Substituir  componentes  eletrônicos/equipamentos  em

circuitos eletrônicos.

8.7-Realizar a aferição da elevação e da conteira dos periscópios,

utilizando as marcas de referência do convés.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – DT-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de manter-

seemocionalmente em

condições de

administrar situações

de conflito, pressão,

oposição ou risco de

vida/emergência,

1.1-Manter  a  calma  na  realização  de  atividades  de  Direção  de

Tiro, mantendo o foco nas ações a serem tomadas.

1.2-Manter a calma ao reportar as soluções ao seu superior ou ao

Comando, contribuindo para que a comunicação seja eficaz,

garantindo assim, o tempo adequado para a ação a ser tomada.
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controlando suas

reações e adotando o

 procedimento correto.

2-Autoconfiança

Capacidade de agir

com segurança e ter

convicção das próprias

ações, frente a

diferentes situações.

2.1-Agir  com convicção no desempenho da função,  garantindo

assertividade na realização das tarefas.

3-Trabalho em Equipe

Capacidade de interagir

positivamente e

integrarse nas

atividades em grupo,

para atingir objetivos

comuns.

3.1-Trabalhar  de  forma  integrada  com  os  componentes  da

Divisão,  dividindo  as  tarefas,  de  modo  a  não  sobrecarregar  o

grupo.

4-Responsabilidade

Capacidade de aceitar,

assumir e enfrentar as

consequências de suas

atitudes, decisões e

ações.

4.1-Demonstrar comprometimento com o bom funcionamento do

equipamento, de modo a deixá-lo pronto para ser operado.
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3.9. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE EF-SB (ENFERMEIRO)

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade EF-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  EF  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.9.1. Perfil Profissional

A  Praça  subespecializada  em  EF-SB  atua  na  prevenção,  no  cuidado  e

acompanhamento da saúde do pessoal de bordo, nos casos médicos e odontológicos, bem

como nos casos de acidentes e doenças ocorridas em viagem. Atua, também, no controle

das inspeções de saúde da tripulação e no adestramento relacionado com procedimentos de

primeiros socorros. É o responsável, sob orientação do médico, pela aquisição e controle de

medicamentos.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado a sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um EF-SB,  no exercício profissional,  e tem impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – EF-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Atendimentos de

emergência

1.1-Aplicar  as  técnicas  de  Suporte  Básico  de  Vida,

garantindo  um  atendimento  eficaz  em  situações  de

emergência.

1.2-Ministrar  adestramentos  de  Suporte  Básico  de  Vida

para  a  tripulação,  mantendo-a  capacitada  para  agir  em

situações de emergência.
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2-Primeiros socorros

2.1-Prestar  primeiros  socorros  a  bordo  do  submarino,

garantindo  um  atendimento  eficaz  em  situações  de

emergência.

2.2-Ministrar adestramentos de primeiros socorros para a

tripulação, mantendo-a capacitada para agir em situações

de emergência.

2.3-Prestar primeiros socorros nos casos de emergências

odontológicas, garantindo integridade física até o pronto

atendimento por profissional competente.

3-Técnicas de curativos
3.1-Efetuar curativos, observando sua evolução, de acordo

com as normas técnicas assépticas.

4-Combate a infecções

4.1- Realizar lavagem das mãos, de acordo com as normas

técnicas  assépticas,  reconhecendo-a  como  um

procedimento básico para o controle de infecções.

5-Higiene e profilaxia

5.1-Promover ação de saúde junto à tripulação, orientando

quanto aos aspectos relacionados com higiene, profilaxia

de doenças e alimentação.

5.2-Realizar  inspeções  semanais  quanto  à  higiene  e

profilaxia  no  pessoal  que  presta  serviço  de  cozinheiro,

rancheiro e arrumador.

5.3-Assessorar o Enc. da Divisão “S” nos assuntos relativos

à saúde, higiene e profilaxia.

5.4-Manter  o  Enc.  da  Divisão  “S”  informado  sobre  as

condições de saúde de todo o pessoal.
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6-Remoção de doentes e

feridos

6.1-Coordenar  os  padioleiros  na  remoção  de  doentes  e

feridos  a  bordo  do  submarino,  utilizando  as  técnicas

adequadas.

7-Evacuação aeromédica 7.1-Auxiliar  na  faina  de  evacuação  aeromédica  pelo

método  hi-line,  empregado  em  submarino,  a  fim  de

transportar um ferido.

8-Técnicas de preparo do

corpo após a morte

8.1-Realizar o preparo do corpo após a morte, observando

os aspectos éticos envolvidos.

9-Administração de

medicamentos

9.1-Administrar medicamentos de acordo com o protocolo

previsto pelo Conselho Federal de Enfermagem.

9.2-Controlar  a  dotação  dos  medicamentos  e  material

médico cirúrgico de bordo,  desde sua aquisição  até  sua

guarda e possível emprego.

9.3-Controlar  os  estoques  de  medicamentos  quanto  ao

prazo  de  validade,  condições  de  armazenagem  e

quantidades.

9.4-Manter as caixas de primeiros socorros corretamente

supridas e lacradas, de acordo com a dotação aprovada.

9.5-Atentar  para  os  possíveis  efeitos  colaterais  dos

medicamentos utilizados a bordo.

10-Identificação de sinais e

sintomas de doenças

10.1-Identificar  os  principais  sinais,  sintomas  e

complicações   decorrentes  de  doenças,  indicando  o

tratamento adequado, de acordo com o protocolo previsto

pelo Conselho Federal de Enfermagem.
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10.2-Identificar problemas de saúde frequentes entre os

submarinistas relacionados com características operativas

e  de  habitabilidade,  encaminhando  subsídios  para  o

Departamento de Saúde da BACS.

10.3-Encaminhar  o  militar  enfermo  para  atendimento

médico de emergência, de acordo com o preconizado pelo

Sistema de

Saúde da Marinha.

11-Identificação de casos de

alterações

comportamentais e

emocionais

11.1-Reconhecer os quadros de toxicomanias e alcoolismo,

informando  ao  Comando  a  necessidade  de  tratamento

especializado.

11.2-Identificar  sintomas  de  possíveis  alterações

comportamentais  e  emocionais  nos  militares  de  bordo,

auxiliando  no  encaminhamento  para  tratamento

especializado.

12-Ações preventivas:

epidemias e endemias

12.1-Esclarecer  a  tripulação  sobre  ações  preventivas  a

serem adotadas em casos de epidemias e endemias.

13-Prevenção de doenças

infectoconta-

giosas

13.1-Aplicar as medidas de prevenção recomendadas para

doenças  infectocontagiosas,  garantindo  a  saúde  da

tripulação.

13.2-Coordenar,  a  bordo,  programas  de  vacinação  do

Programa Nacional de Imunização (PNI),  elaborados pelo

Ministério  da  Saúde,  orientando  os  militares  quanto  ao

retorno e efeitos das vacinas, quando necessário.

14-Inspeções de Saúde 14.1-Encaminhar  os  militares  para  início  da Inspeção de

Saúde, de acordo com as normas estabelecidas.

14.2-Acompanhar  as datas  do vencimento das Inspeções
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de  Saúde  dos  militares  de  bordo,  alertando-os  para

iniciarem os exames.

15-Descarte de resíduos

biológicos, físicos e químicos

15.1-Empregar técnicas adequadas ao descartar  resíduos

biológicos, físicos e químicos.

16-Monitoramento

de infestações a bordo

16.1-Realizar  o  monitoramento  e  prevenção  de

infestações,  identificando  a  necessidade  de  controle  de

vetores e pragas (insetos, roedores etc.).

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS EF-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Relacionamento

Interpessoal

Facilidade para conviver de

maneira harmoniosa e

amigável com pessoas ou

grupos.

1.1-Manter um relacionamento amigável com a tripulação,

facilitando  sua  aproximação  com  militares  que  possuam

problemas de saúde.

1.2-Realizar visitas aos militares do submarino baixados em

hospitais ou residências.

2-Controle Emocional

Capacidade de manter-se

emocionalmente em

condições de administrar

situações de conflito,

pressão, oposição ou risco de

vida/emergência,

controlando suas reações e 

 adotando o procedimento

correto.

2.1-Manter  o  controle  emocional  em  situações  de

emergências e/ou acidentes a bordo.

2.2-Realizar o preparo do corpo após a morte.
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3-Autoconfiança

Capacidade de agir com

segurança e ter convicção

das próprias ações, frente a

diferentes situações.

3.1-Apresentar  segurança  na  execução  de  atividades

pertinentes a sua função.

4-Capacidade de

Tomar Decisões

Capacidade de optar, em

tempo hábil, e com

convicção, por alternativas

adequadas e oportunas para

solução de problemas.

4.1-Executar as atividades de saúde em caráter emergencial,

independentemente  de  ordens,  assumindo  suas

consequências.

5-Cooperação

Capacidade de contribuir

espontaneamente com as

atividades de outra pessoa,

mantendo-se acessível e

disponível à equipe.

5.1-Auxiliar na execução de atividades que não pertençam a

sua responsabilidade técnica.

6-Responsabilidade

Capacidade de aceitar,

assumir e enfrentar as

consequências de suas

atitudes, decisões e ações.

6.1-Assumir  os  limites  e  consequências  de  sua  atuação

técnica, de acordo com o protocolo previsto pelo Conselho

Federal de Enfermagem.

7-Organização 

Ser capaz de ordenar de

maneira sistemática e

7.1-Manter  os  utensílios  e  aparelhos  devidamente

arrumados  e  esterilizados,  contribuindo  para  a  higiene  e

segurança de bordo.
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eficiente, ideias, atividades

ou objetos, a fim de facilitar

 seu próprio trabalho.

7.2-Acompanhar as datas do vencimento das Inspeções de

Saúde dos militares de bordo, alertando-os para iniciarem

os exames.

7.3-Realizar  o  cadastro  de  tipagem  sanguínea,  fator  RH,

alergias,  patologias  e  uso  de  medicações  da  tripulação,

mantendo-o atualizado.

8-Planejamento

Capacidade de prever e

esquematizar ou programar

atividades de maneira

sistemática e coerente para a

posterior execução.

8.1-Prever  a  necessidade  de  aquisição  de  materiais

médicos/farmacêuticos  de  acordo  com  a  demanda  da

tripulação.

9-Discrição

Capacidade de ser reservado

em suas palavras e atitudes.

9.1-Manter o sigilo sobre informações relativas a saúde da

tripulação.

10-Persuasão

Capacidade de utilizar uma

estratégia de comunicação

que consiste em utilizar

recursos lógicoracionais ou

simbólicos para induzir

alguém a aceitar uma ideia,

uma atitude ou realizar uma

ação.

10.1-Convencer o militar que necessita de cuidados médicos

a se tratar de acordo com o procedimento recomendado.

10.2-Esclarecer  a  tripulação  acerca  de  medidas  a  serem

adotadas em caso de epidemias e endemias.

10.3-Promover ação de saúde junto à tripulação, orientando

quanto aos aspectos relacionados com higiene, profilaxia de

doenças e  alimentação.

10.4-Ministrar  adestramentos  de  Primeiros  Socorros  e

Suporte Básico de Vida para a tripulação.
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11-Iniciativa

Capacidade de agir

prontamente, propondo

soluções viáveis aos

problemas, dentro do seu

limite de autoridade.

11.1-Investigar a tripulação, questionando-a sobre possíveis

problemas ou necessidades médicas.

3.10. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE EL-SB (ELETRICISTA) - PARA OS CONCLUDENTES

ATÉ 2022

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade EL-SB,

necessárias para o atendimento das atividades do EL a bordo do submarino. As competên-

cias profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.10.1. Perfil Profissional

A Praça subespecializada em EL-SB é responsável pela geração de energia, visando à

condução dos motores elétricos e equipamentos vitais ao submarino, iluminação externa e

interna, além da realização de manutenções planejada e corretiva de 1º escalão, pesquisa de

avarias e testes.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado à sua área de atuação.

As competências comportamentais traduzem atitudes e valores observáveis no com-

portamento esperado de um EL-SB, no exercício profissional, e tem impacto no seu desem-

penho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar  é capacitado no Curso de

Subespecialização de Submarinos para Praças (C-Subespc-SB), onde desenvolverá competên-

cias complementares às conferidas pela sua especialização.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – EL-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do Sistema

de Manutenção Planejada

(SMP) de 1º escalão

1.1-Fiscalizar a confecção dos pedidos de serviço para cumpri-

mento das rotinas de SMP da Força Principal.

1.2-Fiscalizar o registro em livro histórico dos testes, provas e

rotinas executadas.

1.3-Fiscalizar  o  cumprimento  das  rotinas  do  sistema  de

manutenção planejada dos equipamentos da Força Principal,

observando o preconizado no Plano Mestre de Manutenção.

1.4-Cumprir o preconizado no SMP referente à manutenção

dos sistemas/equipamentos do Grupo EL.

1.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP.

2-Acompanhamento do SMP

realizado por OMPS

2.1-Visitar às oficinas das Organizações Militares Prestadoras

de Serviços (OMPS), verificando o reparo dos equipamentos.

2.2-Fiscalizar  o serviço dos funcionários de empresas tercei-

rizadas que estejam realizando reparos a bordo.

3-Identificação e pedidos de

sobressalentes

3.1-Identificar itens pelo seu número de estoque, nos diversos

sistemas  empregados  na  MB,  a  partir  de  manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes.

3.2-Operar o Sistema de Informações Gerenciais de Abasteci-

mento (SINGRA)  para  realizar  consultas,  pedidos  de sobres-

salentes e acompanhar o pedido de sobressalente.

3.3-Supervisionar  a  pesquisa  de  avarias,  realizando  o  seu

reparo.

3.4-Atualizar os Livros Históricos dos equipamentos.

4-Interpretação de manuais

técnicos em

inglês

4.1-Traduzir os manuais técnicos para pesquisa de avaria dos

equipa- mentos.
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4.2-Interpretar desenhos técnicos, planos, esquemas e diagra-

mas.

5-Controle dos Pedi- dos de

Serviço (PS) do Grupo “EL”

5.1-Acompanhar o andamento dos PS e os reparos junto às

OM de apoio.

5.2-Organizar os PS do Grupo “EL”, encaminhando-os às OMPS

pertinentes.

6-Operação dos Grupos 

Motores Geradores (GMG)

6.1-Operar os GMG. 

6.2-Cumprir os procedimentos para dar partida nos GMG.

6.3-Realizar a troca dos GMG.

6.4-Configurar  as  redes  elétricas  de  bordo  aos  GMG,  de

acordo com as orientações do CheMaq.

6.5-Registrar no livro do Eletricista de serviço as variações de

tensões e Resistência de Isolamento (RI) dos GMG que estão

na linha.

7-Operação da propulsão 7.1-Identificar  em  planos  os  circuitos  das  baterias,  Motor

Elétrico Principal (MEP) e Geradores Elétricos Principais (GEP).

7.2-Operar  a  Propulsão  em  Automático,  Semiautomático  e

Emergência, respeitando suas precauções de segurança.

8-Condução de 

cargas das Baterias.

8.1-Alterar o modo de operação do GEP (Chave S001 - man-

ual/automático).

8.2-Operar o GEP pelo Painel de Controle da Máquina (PCM).

8.3-Operar os sistemas auxiliares das baterias.

8.4-Operar  as  bombas  de  resfriamento  das  baterias,  im-

pedindo o aumento da temperatura do eletrólito.

8.5-Operar o Sistema de Agitação de Eletrólito, impedindo a

estratificação do eletrólito.

8.6-Alimentar os Eliminadores de Hidrogênio.

8.7-Executar o reenchimento dos elementos da bateria, man-

tendo o nível do eletrólito.
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8.8-Operar  o  Painel  de  Monitoragem  da  Bateria  (PMB)  du-

rante as cargas de bateria.

8.9-Manter o PMB operando.

9-Operação do Motor

Elétrico Principal (MEP)

9.1-Operar  o  MEP  pelo  Quadro  de  Controle  da  propulsão

(QCP).

9.2-Operar o MEP pela catraca.

10-Operação do Sistema de

Ventilação e Extração

10.1-Alinhar o Sistema de Ventilação e Extração para carga de

baterias no porto.

10.2-Alinhar o Sistema de  Ventilação  e Extração para desga-

seificação.

11-Operação do Quadro

 de Força Principal (QFP)

11.1-Operar o QFP.

11.2-Controlar o número de operações de cada disjuntor.

11.3-Substituir os disjuntores de acordo com o número de op-

erações.

11.4-Atualizar as Cadernetas Registro (CR) dos disjuntores.

12-Operação do CA- THELCO 12.1-Efetuar o ajuste da corrente e voltagem dos anodos do

CATHELCO, evitando a formação de incrustações causadas por

organismos e a corrosão nas canalizações de água salgada.

13-Operação do Painel de

Controle da Máquina ( PCM)

13.1-Identificar  as  falhas  indicadas  no  PCM,  efetuando  o

reparo no equipamento de sua responsabilidade.

13.2-Informar ao responsável do equipamento indicado pelo

PCM, a falha apresentada para providenciar seu reparo.

14-Operação das 

Agulhas Giroscópicas

14.1-Cumprir os procedimentos para inicialização das Agulhas

Giroscópicas.

14.2-Informar ao CheMaq/Oficial de Serviço às condições de

operação das Agulhas Giroscópicas.
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15-Operação do Hodômetro

 AGI-LOG

15.1-Cumprir os procedimentos para operação do Hodômetro.

15.2-Informar  ao  CheMaq/Oficial  de  Serviço  sobre  as

condições de operação do Hodômetro.

16-Operação do Radiac 16.1-Operar o Radiac para teste e detecção de radioatividade

interna e externa ao navio.

17-Pesquisa de 

Avarias

17.1-Elaborar  relatórios  conclusivos  de  avarias  dos  equipa-

mentos.

17.2-Pesquisar  avarias,  consultando os  manuais  dos  equipa-

mentos.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS EL-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de manter-se

emocionalmente em

condições de administrar

situações de conflito,

pressão, oposição ou risco de-

vida/emergência, con-

trolando suas reações e

adotando o procedimento

correto.

1.1-Manter a calma para analisar as consequências na execução

de  reparo  nos  equipamento,  focando na atividade  de  forma

cen- trada.

1.2-Administrar as cobranças dos superiores decorrentes da ne-

cessidade na execução do reparo, de modo a não comprometer

seu desempenho.

1.3-Administrar momentos de pressão, controlando suas ações

e reações.

2-Capacidade para Tomar

Decisões

Capacidade de optar, em

tempo hábil, e com con-

vicção, por alternativas ade-

quadas e oportunas para

solução de problemas.

2.1-Analisar as possíveis consequências do funcionamento dos

equipamentos, assessorando em tempo hábil  seus superiores

de modo a prevenir ou corrigir uma avaria.

2.2-Tomar ações no sentido de contornar uma avaria, em situa-

ções de emergência, comunicando imediatamente ao seu supe-

rior.
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3-Cooperação

Capacidade de contribuir

espontaneamente com as

atividades de outra pessoa,

mantendo-se acessível e

disponível à equipe.

3.1-Trabalhar com o grupo de forma coesa, visando buscar a so-

lução de problemas.

3.2-Trabalhar de forma voluntária em prol da execução de uma

determinada tarefa.

4-Iniciativa

Capacidade de agir pronta-

mente, propondo soluções

viáveis aos problemas, den-

tro do seu limite de autori-

dade.

4.1-Agir diante das situações apresentadas ou observadas, no

ambiente de trabalho,  buscando soluções para execução das

atividades.

4.2-Antecipar-se  às situações de avarias  e reparos,  buscando

so- bressalentes necessários a sua execução.

3.11. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE ES-SB (ESCRITA)

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade ES-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  ES  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.11.1. Perfil Profissional

A  Praça  subespecializada  em  ES-SB  atua  na  área  administrativa  do  submarino,

exercendo  atividades  relacionadas  com  elaboração,  expedição,  tramitação,  envio,

recebimento, arquivamento e controle de documentos.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado à sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um ES-SB,  no exercício profissional,  e tem impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – ES-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Confecção e

arquivamento de

documentos

1.1-Utilizar  especificações  técnicas  normatizadas  na  MB  para

confecção de documentos.

1.2-Operar  equipamentos,  programas  e  aplicativos  de

informática autorizados no âmbito da MB.

1.3-Operar programas de informática relacionados à assinatura

eletrônica e criptografia, autorizados no âmbito da Marinha.

1.4-Operar aplicativos de informática relacionados à edição de

textos,anilhas e slides, autorizados no âmbito da Marinha.

1.5-Arquivar documentos  atinentes à secretaria,  mantendo-os

organizados.

2-Controle de

publicações

2.1-Manter  em  arquivo  próprio  e  organizado  as  publicações

atinentes  à  secretaria,  permitindo  consultas  pela  tripulação,

quando pertinente.

3-Normas sobre Auxílio

Transporte

3.1-Efetuar  alterações  nos  cálculos  da  despesa  mensal  da

Declaração do Beneficiário  do auxílio  transporte,  sempre que

ocorrerem alterações de endereço, itinerário e/ou serviços de

transporte, elaborando o adequado processo de comprovação

de acordo com o preconizado para a MB.

3.2-Manter,  em  arquivo  organizado,  as  Declarações  dos

Beneficiários do Auxílio-Transporte originais.

4-Gerência do

pagamento dos

 militares

4.1-Fiscalizar  os  Bilhetes  de  Pagamento,  observando

pagamentos e/ou descontos indevidos.

4.2-Auxiliar  o  Agente  de Pagamento  na  execução,  controle  e

fiscalização  do  pagamento  dos  militares,  agilizando  o
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cumprimento dos mesmos.

4.3-Consultar  o  Sistema de  Pagamento  da  Marinha  do  Brasil

(SISPAG) para analisar a ficha financeira dos militares de bordo.

4.4-Analisar  os  lançamentos  das  OS,  verificando  se  os

dispositivos  regulamentares  referenciados  para  pagamento

estão em vigor.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS - ES-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Discrição

Capacidade de ser

reservado em suas palavras

e atitudes.

1.1-Manusear documentos ostensivos e sigilosos, mantendo-

se discreto quanto aos assuntos abordados.

2-Organização 

Ser capaz de ordenar de

maneira sistemática e

eficiente ideias, atividades

ou objetos, a fim de

facilitar seu próprio

trabalho.

2.1-Manter o arquivo organizado, facilitando sua consulta.

2.2-Acompanhar  o  trâmite  dos  documentos,  contribuindo

para o arquivamento correto.

2.3-Coordenar  o  cumprimento  da  Agenda  Administrativa,

visando não comprometer o andamento das tarefas.

2.4-Gerenciar  o  pagamento  dos  militares,  controlando

benefícios, direitos e auxílios remuneratórios.

3-Iniciativa

Capacidade de agir

prontamente, propondo

soluções viáveis aos

problemas, dentro do seu

limite de autoridade.

3.1-Alertar  os  militares  quanto  aos  documentos  a  serem

expedidos, conforme a programação.
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4-Responsabilidade

Capacidade de aceitar,

assumir e enfrentar as

consequências de suas

atitudes, decisões e ações.

4.1-Cumprir  com  suas  atribuições,  assumindo  as

consequências de seu trabalho,  tanto em ações quanto em

omissões.

3.12. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE ET-SB (ELETRÔNICA)

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade ET-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  ET  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.12.1. Perfil Profissional

A Praça subespecializada em ET-SB realiza manutenções planejada e corretiva de 1º

escalão,  pesquisa  de  avarias,  testes,  medidas  e  ajustes,  montagem,  desmontagem,

instalação  de  componentes  e  equipamentos  de  sistemas  eletrônicos,  além  de  realizar

plotagens e navegação.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado a sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um ET-SB,  no exercício  profissional,  e  tem impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – ET-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do

Sistema de

1.1-Cumprir as rotinas do SMP dos equipamentos, observando o

preconizado no plano mestre de manutenção.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – ET-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

Manutenção Planejada

(SMP) de 1º escalão

1.2-Registrar  em  livro  histórico  os  testes,  provas  e  rotinas

executadas.

2-Acompanhamento do

SMP realizado por

OMPS

2.1-Visitar as oficinas das  OMPS,  verificando  o  reparo  dos

equipamentos.

2.2-Fiscalizar o serviço dos funcionários de empresas terceirizadas

que estejam realizando reparos a bordo.

3-Interpretação de

manuais técnicos em

inglês

3.1-Traduzir  os  manuais  técnicos  para  pesquisa  de  avaria  dos

equipamentos.

3.2-Interpretar  desenhos  técnicos,  planos,  esquemas  e

diagramas.

4-Identificação e

pedidos de

sobressalentes

4.1-Identificar  itens pelo seu número de estoque,  nos  diversos

sistemas empregados na MB, a partir de manuais técnicos, planos

ou listas de dotação de sobressalentes.

4.2-Operar  o  Sistema  de  Informações  Gerenciais  de

Abastecimento  (SINGRA)  para  realizar  consultas,  pedidos  de

sobressalentes e acompanhar o pedido de sobressalente.

4.3-Atualizar os Livros Históricos dos equipamentos.

5-Controle de Pedidos

de Serviço (PS) do

Grupo “ET”

5.1-Acompanhar o andamento dos PS e os reparos junto às OM

de apoio.

5.2-Organizar  os PS do Grupo “ET”,  encaminhando-os às OMPS

pertinentes.

5.3-Supervisionar as atividades relacionadas ao Grupo ET.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – ET-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

6-Guerra Eletrônica

6.1-Supervisionar os procedimentos de Guerra Eletrônica no que

concerne à operação e a manutenção do MAGE e IFF/SSR.

6.2-Executar  os  procedimentos  de  Guerra  Eletrônica  no  que

concerne à operação e a manutenção do MAGE e IFF/SSR.

6.3-Fiscalizar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  dos

equipamentos  MAGE  e  IFF/SSR,  observando  o  preconizado  no

plano mestre de manutenção.

6.4-Operar o MAGE e IFF/SSR.

6.5-Realizar testes no MAGE e IFF/SSR.

6.6-Realizar adestramento sobre operação do MAGE e IFF/SSR.

7-Pesquisa de Avarias

7.1-Elaborar relatórios conclusivos de avarias dos equipamentos.

7.2-Pesquisar  avarias,  consultando  os  manuais  dos

equipamentos.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – ET-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de manter-se

emocionalmente em

condições de administrar

situações de conflito,

pressão, oposição ou risco de

vida/emergência,

controlando suas reações e

1.1-Manter  a  calma  ao  trabalhar  com  equipamentos  ou

sistemas elétricos sensíveis, prezando pela segurança.

1.2-Administrar as cobranças dos superiores decorrentes da

necessidade  na  execução  do  reparo,  de  modo  a  não

comprometer seu desempenho.

1.3-Administrar seus anseios ao ser cobrado por uma avaria

que não pode ser reparada em viagem, seja por condições

técnicas ou escassez de recursos.
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adotando o procedimento

correto.

1.4-Manter  o  foco  em  suas  atividades,  mesmo  tendo  de

atuar após o horário de expediente de trabalho.

2-Autoconfiança

Capacidade de agir com

segurança e ter convicção das

próprias ações, frente a

diferentes situações.

2.1-Agir  com  convicção  ao  manusear  os  equipamentos  e

sistemas elétricos de sua divisão, inspirando confiança à sua

divisão.

2.2-Agir  com  convicção  nas  ações  adotadas,  passando

segurança à sua divisão.

3-Trabalho em Equipe

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se

nas atividades em grupo, para

atingir objetivos comuns.

3.1-Trabalhar em conjunto com os militares de sua equipe

de  forma  a  aproveitar  a  experiência  de  bordo  de  cada

integrante  a  fim  de  identificar  a  maneira  mais  eficaz  no

reparo de avarias.

3.2-Cooperar  na  manutenção  do navio,  quando  atracado,

executando funções fora do ramo de sua especialidade.

4-Iniciativa

Capacidade de agir

prontamente, propondo

soluções viáveis aos

problemas, dentro do seu

limite de autoridade.

4.1-Buscar  informações técnicas  atualizadas  a  respeito do

funcionamento dos  equipamentos  e sistemas elétricos  de

sua divisão, preparando-se para possíveis problemas.

4.2-Agir independentemente de ordens, a fim de solucionar

um reparo ou atividade, reportando ao superior a linha de

ação adotada.

OSTENSIVO - 3-60 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003

3.13. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE MA-SB (MÁQUINAS) -  PARA OS CONCLUDEN-

TES ATÉ 2022

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade MA-SB,

necessárias para o atendimento das atividades do MA a bordo do submarino. As competên-

cias profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.13.1. Perfil Profissional

A  Praça  subespecializada  em  MA-SB  é  responsável  pela  operação  das  bombas  e

válvulas  do  submarino,  realizando  manutenções  planejada  e  corretiva  de  1º  escalão,

pesquisa de avarias e testes.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado a sua área de atuação.

As competências comportamentais traduzem atitudes e valores observáveis no com-

portamento esperado de um MA-SB, no exercício profissional, e tem impacto no seu desem-

penho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar  é capacitado no Curso de

Subespecialização de Submarinos para Praças (C-Subespc-SB), onde desenvolverá competên-

cias complementares às conferidas pela sua especialização.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – MA-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do Sistema

de Manutenção Planejada

(SMP) de 1º escalão

1.1-Confeccionar os pedidos de serviço (PS) para cumprimento

das rotinas de SMP.

1.2-Registrar em livro histórico os testes, provas e rotinas exe-

cutadas  dos  Compressores  de  Ar  de  Alta  Pressão,  Bombas,

Manômetros, Hi- drômetros e Válvulas.

1.3-Cumprir  as  rotinas do SMP dos  equipamentos  do Grupo

“MO”,  observando  o  preconizado  no  plano  mestre  de

manutenção.

1.4-Cumprir  o  preconizado  no SMP referente  a  manutenção

dos siste- mas/equipamentos do Grupo “MO”.
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1.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP.

1.6-Visitar  as  oficinas  das  OMPS,  verificando  o  reparo  dos

equipamentos.

1.7-Fiscalizar  o  serviço  dos  funcionários  de  empresas  tercei-

rizadas que estejam realizando reparos a bordo.

2-Identificação e

 pedidos de sobressalentes

2.1-Identificar itens pelo seu número de estoque, nos diversos

sistemas  empregados  na  MB,  a  partir  de  manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes.

2.2-Operar o Sistema de Informações Gerenciais de Abasteci-

mento  (SINGRA)  para  realizar  consultas,  pedidos  de  sobres-

salentes e acompanhar o pedido de sobressalente.

2.3-Realizar pesquisa de avarias, realizando o seu reparo.

2.4-Atualizar os Livros Históricos dos equipamentos.

3-Interpretação de manuais

técnicos em inglês

3.1-Traduzir os manuais técnicos para pesquisa de avaria dos

equipamentos.

3.2-Interpretar desenhos técnicos, planos, esquemas e diagra-

mas.

4-Controle dos Pedidos de

Serviço (PS) do Grupo “MO”

4.1-Acompanhar o andamento dos PS e os reparos junto às OM

de apoio.

4.2-Organizar  os  PS  do  Grupo  “MO”,  encaminhando-os  às

OMPS pertinentes.

5-Controle de Graxas, Óleo

Combustível e Lubrificantes

5.1-Operar o Sistema de óleo combustível, cumprindo o pre-

conizado nas normas sobre Gestão Ambiental.

5.2-Operar o Sistema de óleo lubrificante,  cumprindo o pre-

conizado nas normas sobre Gestão Ambiental.

5.3-Operar o Sistema Hidráulico Principal (SHP).

5.4-Controlar  a  demanda  de  combustível,  lubrificantes  e

graxas, mantendo os níveis de estoque operacionais.

5.5-Manter o Livro do Óleo atualizado.
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6-Operação de

compressores

6.1-Alinhar o sistema de ar comprimido para a recarga das am-

polas  com  os  compressores  de  bordo  ou  compressores  de

terra.

7-Operação do Sistema de

Compensação e Esgoto

7.1-Operar o sistema de aguada para receber água, aplicando

as normas de prevenção de contaminação.

7.2-Realizar os ajustes nos manômetros de profundidade.

7.3-Realizar  as  fainas  de  esgoto  de  resíduos/águas  servidas,

aplicando as normas sobre Gestão Ambiental.

8-Operação do Sistema de

Trimagem

8.1-Operar o Sistema de Trimagem, recebendo e transferindo

água entre os tanques.

9-Controle de 

Avarias (CAV)

9.1-Auxiliar o Chefe de Máquinas (CheMaq) na manutenção da

dotação de CAV atualizada, conforme o preconizado pela Dire-

toria de Engenharia Naval (DEN).

9.2-Realizar a manutenção dos equipamentos/material do CAV.

9.3-Realizar os adestramentos de CAV para os militares recém

embarcados.

9.4-Manter a distribuição do material do CAV de acordo com a

dotação de bordo.

10-Pesquisa de 

Avarias

10.1-Elaborar relatórios conclusivos de avarias dos equipamen-

tos.

10.2-Pesquisar  avarias,  consultando  os  manuais  dos  equipa-

mentos.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – MA-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de manter-se

emocionalmente em con-

1.1-Manter a calma para analisar as consequências na execução do

reparo  nos  equipamentos,  focando  na  atividade  de  forma  cen-

trada. 
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dições de administrar si-

tuações de conflito, pres-

são, oposição ou risco de

vida/emergência, contro-

lando suas reações e ado-

tando o procedimento

correto.

1.2-Manter  a  calma  em  atividades  que  envolvam  a  segurança  da

tripulação, corrigindo as discrepâncias que possam surgir durante

o funcionamento dos motores, máquinas e sistemas.

1.3-Manter  a  concentração  durante  atividades  operativas  de

emergência.

1.4-Administrar  as cobranças  de seus superiores decorrentes da

necessidade de executar um reparo, de modo a não comprometer

seu desempenho.

2-Autoconfiança

Capacidade de  agir  com

segurança e ter con-

vicção das próprias

ações, frente a difer-

entes situações.

2.1-Apresentar,  de  forma segura  e  coerente, informações funda-

mentais  à  execução  de  atividades  rotineiras,  emergenciais  e  no

controle de avarias.

2.2-Executar o reparo convicto de que cumprirá a tarefa de forma

eficaz e eficiente, transmitindo segurança no pronto a ser dado a

seus superiores.

3-Capacidade para

Tomar Decisões

Capacidade de  optar, em

tempo hábil, e com con-

vicção, por alternativas

adequadas e oportunas

para solução de proble-

mas.

3.1-Analisar  as  possíveis  consequências  do  funcionamento  dos

equipamentos, assessorando  em  tempo hábil seus superiores  de

modo a prevenir ou corrigir uma avaria.

3.2-Contornar uma avaria ou uma situação de emergência, comu-

nican- do imediatamente ao seu superior.

3.3-Optar pela alternativa adequada  ao  identificar  a  possibilidade

de um  pro blema técnico  que  possa comprometer  as  atividades

com os motores, máquinas e sistemas.

4-Cooperação

Capacidade  de contribuir

espontaneamente com

as atividades de outra

pessoa, mantendo-se

acessível e disponível à

equipe.

4.1-Interagir,  voluntariosamente,  com  os  integrantes  de  bordo,

visan do contribuir para a execução das atividades.
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5-Motivação

Um interesse ou

estímulo acentuado,

que resulte em maior

disposição para realiza-

ção de atividades

atinentes à rotina de

bordo.

5.1-Executar suas atividades com dedicação e cuidado a fim de evi-

tar erros por displicência.

5.2-Demonstrar satisfação no desenvolvimento da atividade profis-

sional,  transmitindo entusiasmo na sua execução e na possibili-

dade de contribuir para melhorias.

6-Planejamento

Capacidade de prever e

esquematizar/programar

atividades de maneira

sistemática e  coerente

para a posterior

execução.

6.1-Programar  atividades  de  reparo  e  manutenção,  prevendo  a

necessidade  de  material,  pessoal  qualificado  e  tempo adequado

para execução.

7-Responsabilidade

Capacidade  de aceitar,

assumir e enfrentar as

consequências de suas

atitudes, decisões e

ações.

7.1-Cumprir  as  determinações e o planejamento das  atividades,

contribuindo para o bom desempenho de sua incumbência.

7.2-Realizar as atividades, mantendo o foco na sua execução e re-

duzindo o número de erros ou retrabalhos.

3.14. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE MO-SB (MOTORES)

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade MO-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  MO  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.
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3.14.1. Perfil Profissional

A Praça subespecializada em MO-SB é responsável pela condução dos motores do

submarino, realizando manutenções planejada e corretiva de 1º escalão, pesquisa de varias

e testes.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado a sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um MO-SB, no exercício profissional, e tem impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – MO-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do Sistema

de Manutenção Planejada

(SMP) de 1º escalão

1.1-Confeccionar  os  pedidos  de  serviço  (PS)  para

cumprimento das rotinas de SMP.

1.2-Registrar  em  livro  histórico  os  testes,  provas  e  rotinas

executadas  dos  Motores  de  Combustão  Principal  (MCP),

Compressores da Frigorífica e do Ar Condicionado.

1.3-Cumprir as rotinas do SMP dos equipamentos do Grupo

“MO”,  observando  o  preconizado  no  plano  mestre  de

manutenção.

1.4-Cumprir o preconizado no SMP referente a manutenção

dos sistemas/equipamentos do Grupo “MO”.

1.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP.

1.6-Visitar  as  oficinas  das  OMPS,  verificando  o  reparo  dos

equipamentos.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – MO-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1.7-Fiscalizar  o  serviço  dos  funcionários  de  empresas

terceirizadas que estejam realizando reparos a bordo.

2-Identificação e pedidos

de sobressalentes

2.1-Identificar  itens  pelo  seu  número  de  estoque,  nos

diversos  sistemas  empregados  na  MB,  a  partir  de manuais

técnicos, planos ou listas de dotação de sobressalentes.

2.2-Operar  o  Sistema  de  Informações  Gerenciais  de

Abastecimento (SINGRA) para realizar consultas, pedidos de

sobressalentes e acompanhar o pedido de sobressalente.

2.3-Supervisionar  a  pesquisa  de  avarias,  realizando  o  seu

repao.

2.4-Atualizar os Livros Históricos dos equipamentos.

3-Interpretação de

manuais técnicos em

inglês

3.1-Traduzir os manuais técnicos para pesquisa de avaria dos

equipamentos.

3.2-Interpretar  desenhos  técnicos,  planos,  esquemas  e

diagramas.

4-Controle dos Pedidos de

Serviço (PS) do Grupo

“MO”

4.1-Acompanhar o andamento dos PS e os reparos junto às

OM de apoio.

4.2-Organizar  os  PS  do  Grupo  “MO”,  encaminhando-os  às

OMPS pertinentes.

5-Condução do Motor de

Combustão Principal (MCP)

5.1-Conduzir  os  MCP  através  do  Painel  de  Controle  da

Máquina (PCM) e do painel local, de acordo com as normas

de segurança.

5.2-Cumprir os procedimentos para carga de Baterias.

5.3-Atualizar  o  livro  de  controle  de  funcionamento  dos

motores,  registrando  o  consumo,  o  início  e  término  de
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – MO-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

funcionamento.

5.4-Alinhar os equipamentos/sistemas para conduzir os MCP.

6-Operação do Sistema de

Refrigeração

6.1-Operar a frigorífica.

6.2-Cumprir as precauções de segurança do pessoal ao lidar

com gases de refrigeração.

6.3-Operar o Sistema de Ar Condicionado.

7-Operação do Sistema de

Ventilação e Extração

7.1-Alinhar o Sistema de Ventilação e Extração para carga de

baterias no porto.

7.2-Alinhar  o  Sistema  de  Ventilação  e  Extração  para

desgaseificação.

8-Pesquisa de Avarias

8.1-Elaborar  relatórios  conclusivos  de  avarias  dos

equipamentos.

8.2-Pesquisar  avarias,  consultando  os  manuais  dos

equipamentos.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – MO-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de manter- se

emocionalmente em

condições de administrar

situações de conflito,

pressão,oposição ou risco

de vida/emergência,

controlando suas reações

1.1-Manter  a  calma  para  analisar  as  consequências  na

execução do reparo nos equipamentos, focando na atividade

de forma centrada.

1.2-Manter a calma em atividades que envolvam a segurança

da tripulação,  corrigindo as discrepâncias que possam surgir

durante o funcionamento dos motores, máquinas e sistemas.

1.3-Manter a concentração durante atividades operativas de

emergência.
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e adotando o

procedimento correto.

1.4-Administrar as cobranças de seus superiores decorrentes

da  necessidade  de  executar  um  reparo,  de  modo  a  não

comprometer seu desempenho.

2-Autoconfiança

Capacidade de agir com

segurança e ter convicção

das próprias ações, frente

a diferentes situações.

2.1-Apresentar,  de  forma  segura  e  coerente,  informações

fundamentais  à  execução  de  atividades  rotineiras,

emergenciais e no controle de avarias.

2.2-Executar o reparo convicto de que cumprirá a tarefa de

forma eficaz e eficiente, transmitindo segurança no pronto a

ser dado a seus superiores.

3-Capacidade para Tomar

Decisões

Capacidade de optar, em

tempo hábil, e com

convicção, por alternativas

adequadas e oportunas

para solução de

problemas.

3.1-Analisar as possíveis consequências do funcionamento dos

equipamentos, assessorando em tempo hábil seus superiores

de modo a prevenir ou corrigir uma avaria.

3.2-Contornar  uma  avaria  ou  uma  situação  de  emergência,

optando por ações imediatas, comunicando imediatamente ao

seu superior.

3.3-Optar  pela  alternativa  adequada  ao  identificar  a

possibilidade de um problema técnico que possa comprometer

as atividades com os motores, máquinas e sistemas.

4-Cooperação

Capacidade de contribuir

esponta-neamente com as

atividades de outra

pessoa, mantendo-se

acessível e disponível à

equipe.

4.1-Interagir, voluntariosamente, com os integrantes de bordo,

visando contribuir para a execução das atividades.
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5-Motivação

Um interesse ou estímulo

 acentuado, que resulte

em maior disposição para

realização de atividades.

5.1-Executar suas atividades com dedicação e cuidado a fim de

evitar erros por displicência.

5.2-Demonstrar  satisfação  no  desenvolvimento  da  atividade

profissional,  transmitindo entusiasmo na sua execução e  na

possibilidade de contribuir para melhorias.

6-Planejamento

Capacidade de prever e

esquematizar/programar

atividades de maneira

sistemática e coerente

para a posterior execução.

6.2-Programar atividades de reparo e manutenção, prevendo a

necessidade  de  material,  pessoal  qualificado  e  tempo

adequado para execução.

7-Responsabilidade

Capacidade de aceitar,

assumir e enfrentar as

consequências de suas

atitudes, decisões e ações.

7.1-Cumprir  as  determinações  e  o  planejamento  das

atividades,  contribuindo  para  o  bom  desempenho  de  sua

incumbência.

7.2-Realizar as atividades, mantendo o foco na sua execução e

reduzindo o número de erros ou retrabalhos.

3.15. RC DO  CABO  DA  SUBESPECIALIDADE  MP-SB  (SISTEMAS  DE  MÁQUINAS  E

PROPULSÃO)- PARA OS CONCLUDENTES A PARTIR DE 2023

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade MP-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  MP  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

OSTENSIVO - 3-70 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003

3.15.1. Perfil Profissional 

A Praça subespecializada  em MP-SB é  responsável  pela condução dos  motores  e

operação  das  bombas  e  válvulas  do  submarino,  realizando  manutenções  planejada  e

corretiva de 1º escalão, pesquisa de avarias e testes. 

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado a sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um MP-SB, no exercício profissional, e tem impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – MP-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do

Sistema de Manutenção

Planejada (SMP) de 1º

escalão

1.1-Preparar os pedidos de serviço (PS) para cumprimento das

rotinas de SMP.

1.2-Registrar  em  livro  histórico  os  testes,  provas  e  rotinas

executadas    dos  Motores  de  Combustão  Principal  (MCP),

compressores  de  Ar  de  Alta  Pressão,  compressores  da

frigorífica  e  do  Ar  Condicionado  Bombas,  Manômetros,

Hidrômetros e Válvulas.

1.3-Executar as rotinas do SMP dos equipamentos do Grupo

“MP”,  observando  o  preconizado  no  plano  mestre  de

manutenção e manual do equipamento

1.4-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP.

1.5-Verificar o reparo e testes dos equipamentos enviados por

PS ou Mensagem, visitando as oficinas das OMPS.
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1.6-Utilizar o SisSMP. 

1.7-Fiscalizar  o  serviço  dos  funcionários  de  empresas

terceirizadas que estejam realizando reparos a bordo.

2-Identificação e pedidos

de sobressalentes

2.1-Identificar itens pelo seu número de estoque, nos diversos

sistemas  empregados  na  MB,  a  partir  de  manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes.

2.2-Operar  o  Sistema  de  Informações  Gerenciais  de

Abastecimento  (SINGRA)  para  realizar  consultas,  pedidos  de

sobressalentes e acompanhar o pedido de sobressalente.

2.3- Atualizar os Livros Históricos dos equipamentos.

3-Interpretação de

manuais técnicos em

inglês

3.1- Traduzir os manuais técnicos para realização de pesquisa

de  avarias,  condução  e  manutenção  planejada  dos

equipamentos.

3.2-Interpretar  desenhos  técnicos,  planos,  esquemas  e

diagramas.

4-Controle dos Pedidos de

Serviço (PS) do Grupo

“MO”

4.1-Verificar o andamento dos PS e os reparos junto às OM de

apoio.

4.2-Organizar  os  PS  do  Grupo  “MP”,  encaminhando-os  às

OMPS pertinentes.

5-Condução do Motor de

Combustão Principal

(MCP)

5.1-Conduzir os MCP através do Painel de Controle da Máquina

(PCM)  e  do  painel  local,  de  acordo  com  as  normas  de

segurança.

5.2-Executar os procedimentos para carga de Baterias.

5.3-Atualizar  o  livro  de  controle  de  funcionamento  dos

motores,  registrando  o  consumo,  o  início  e  término  de
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funcionamento.

5.4-Preparar os equipamentos/sistemas para conduzir os MCP.

6-Controle de Graxas,

Óleo Combustível e

Lubrificantes

6.1-Operar  o  Sistema  de  óleo  combustível,  cumprindo  o

preconizado nas normas sobre Gestão Ambiental.

6.2-Operar  o  Sistema  de  óleo  lubrificante,  cumprindo  o

preconizado nas normas sobre Gestão Ambiental.

6.3-Operar o Sistema Hidráulico Principal (SHP).

6.4-Controlar  a  demanda  de  combustível,  lubrificantes  e

graxas, mantendo os níveis de estoque operacionais.

6.5-Manter o Livro do Óleo atualizado.

7-Operação de

compressores

7.1-Nivelar  o  sistema de  ar  comprimido  para  a  recarga  das

ampolas com os compressores de bordo ou compressores de

terra.

8-Operação do

  Sistema de Refrigeração

8.1-Operar a frigorífica.

8.2-Executar as precauções de segurança do pessoal ao lidar

com gases de refrigeração.

8.3-Operar o Sistema de Ar Condicionado.

9-Operação do Sistema de

Compensação e Esgoto

9.1-Operar o sistema de forma a alagar ou esgotar os tanques

de compensação e realizar esgoto dos porões.

9.2-Realizar  as  fainas  de  esgoto  de  resíduos/águas  servidas,

aplicando as normas sobre Gestão Ambiental.

10-Operação do Sistema

de Ventilação e Extração 

10.1-Preparar o Sistema de Ventilação e Extração para carga

de baterias no porto.

10.2-Preparar  o  Sistema  de  Ventilação  e  Extração  para

desgaseificação.
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11-Operação do Sistema

de Trimagem

11.1-Operar o Sistema de Trimagem, recebendo e transferindo

água entre os tanques.

12-Controle de avarias

(CAV)

12.1-Auxiliar o Chefe de Máquinas (CheMaq) na manutenção

da dotação de CAV atualizada, conforme o preconizado pela

Diretoria de Engenharia Naval (DEN).

12.2-Realizar  a  manutenção  dos  equipamentos/material  do

CAV.

12.3-Qualificar  os  militares  recém  embarcados  para  os

procedimentos de CAV.

12.4-Manter a distribuição do material do CAV de acordo com

a dotação de bordo.

13-Pesquisa de Avarias

13.1-Elaborar  relatórios  conclusivos  de  avarias  dos

equipamentos.

13.2-Pesquisar  avarias,  consultando  os  manuais  dos

equipamentos.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – MP-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de manter-se

emocionalmente em condições

de administrar situações de

conflito, pressão, oposição ou

risco de vida/emergência,

controlando suas reações e

adotando o procedimento

correto.

1.1-Manter  a  calma  para  analisar  as  consequências  na

execução  do  reparo  nos  equipamentos,  focando  na

atividade de forma centrada. 

1.2-Manter  a  calma  em  atividades  que  envolvam  a

segurança  da  tripulação,  corrigindo  as  discrepâncias  que

possam  surgir  durante  o  funcionamento  dos  motores,

máquinas e sistemas.

1.3-Manter  a  concentração  durante  atividades  operativas

de emergência.
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1.4-Administrar  as  cobranças  de  seus  superiores

decorrentes  da  necessidade  de  executar  um  reparo,  de

modo a não comprometer seu desempenho.

2-Autoconfiança

Capacidade de agir com

segurança e ter convicção das

próprias ações, frente a

diferentes situações.

2.1-Apresentar  de  forma  segura  e  coerente,  informações

fundamentais  à  execução  de  atividades  rotineiras,

emergenciais e no controle de avarias.

2.2-Executar o reparo convicto de que cumprirá a tarefa de

forma eficaz e eficiente, transmitindo segurança no pronto

a ser dado a seus superiores.

3-Capacidade para Tomar

Decisões

 Capacidade de optar, em

tempo hábil, e com convicção,

por alternativas adequadas e

oportunas para solução de

problemas. 

3.1-Descrever as possíveis  consequências  do

funcionamento  dos  equipamentos,  assessorando  em

tempo hábil seus superiores de modo a prevenir ou corrigir

uma avaria. 

3.2-Produzir ações no sentido de contornar uma avaria, em

situações de emergência, comunicando imediatamente ao

seu superior.

3.3-Apontar pela  alternativa  adequada  ao  identificar  a

possibilidade  de  um  problema  técnico  que  possa

comprometer as atividades com os motores, máquinas e

sistemas. 

4-Cooperação

Capacidade de contribuir

espontaneamente com as

atividades de outra pessoa,

mantendo-se acessível e

disponível à equipe.

4.1-Trabalhar com o grupo de forma coesa, visando buscar

a solução de problemas. 

4.2-Trabalhar de forma voluntária em prol da execução de

uma determinada tarefa. 

5-Motivação

Um interesse ou estímulo

5.1-Executar suas atividades com dedicação e cuidado a fim

de evitar erros por displicência.
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acentuado, que resulte em

maior disposição para

realização de atividades

atinentes à rotina de bordo.

5.2-Demonstrar satisfação no desenvolvimento da atividade

profissional, transmitindo entusiasmo na sua execução e na

possibilidade de contribuir para melhorias.

6-Planejamento

Capacidade de prever e

esquematizar/programar

atividades de maneira

sistemática e coerente para a

posterior execução.

6.1-Planejar atividades de reparo e manutenção, prevendo

a  necessidade  de  material,  pessoal  qualificado  e  tempo

adequado para execução.

7-Responsabilidade

Capacidade de aceitar,

 assumir e enfrentar as

consequências de suas

atitudes, decisões e ações.

7.1-Executar  as  determinações  e  o  planejamento  das

atividades, contribuindo para o bom desempenho de sua

incumbência.

7.2-Produzir as  atividades,  mantendo  o  foco  na  sua

execução e reduzindo o número de erros ou retrabalhos.

8-Iniciativa

Capacidade de agir

prontamente, propondo

soluções viáveis aos

problemas, dentro do seu

limite de autoridade.

8.1-Atuar  diante  das  situações  apresentadas  ou

observadas, no ambiente de trabalho, buscando soluções

para execução das atividades que estejam no seu nível de

decisão.

8.2-Antecipar-se  às  situações  de  avarias  e  reparos,

buscando sobressalentes necessários a sua execução.

3.16.  RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE MR-SB (MANOBRAS E REPAROS)

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade MR-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  MR  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.
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3.16.1. Perfil Profissional 

A Praça subespecializada em MR-SB é responsável pelo preparo para recebimento de

torpedo e  mina,  atracação  e  desatracação  e  fundeio  do submarino.  Mantém o  aspecto

marinheiro do submarino,  realiza  faina  de salvamento,  faina  de docagem,  tratamento e

pintura, manobra de pesos, manutenções planejada e corretiva de 1º escalão, pesquisa de

avarias e testes.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado a sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um MR-SB, no exercício profissional,  e tem impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização. 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – MR-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do

Sistema de

Manutenção

Planejada (SMP) de 1º

escalão

1.1-Supervisionar  a  confecção dos  pedidos  de serviço (PS)  para

cumprimento das rotinas de SMP.

1.2-Fiscalizar  o  registro  em  livro  histórico  dos  testes,  provas  e

rotinas executadas.

1.3-Fiscalizar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  dos

equipamentos  do  Grupo  “MR”,  observando  o  preconizado  no

plano mestre de manutenção.

1.4-Visitar às oficinas  das  OMPS,  verificando  o  reparo  dos

equipamentos.

1.5-Fiscalizar o serviço dos funcionários de empresas terceirizadas
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que estejam realizando reparos a bordo.

1.6-Fiscalizar o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  dos

Sistemas/equipamentos do Grupo “MR”.

2-Identificação e

pedidos de

sobressalentes

2.1-Identificar  itens  pelo  seu  número  de  estoque,  nos  diversos

sistemas empregados na MB, a partir de manuais técnicos, planos

ou listas de dotação de sobressalentes.

2.2-Operar  o  Sistema  de  Informações  Gerenciais  de

Abastecimento  (SINGRA)  para  realizar  consultas,  pedidos  de

sobressalentes e acompanhar o pedido de sobressalente.

2.3-Atualizar os Livros Históricos dos equipamentos.

3-Interpretação de

manuais técnicos em

inglês

3.1-Traduzir  os  manuais  técnicos  para  pesquisa  de  avaria  dos

equipamentos.

3.2-Interpretar desenhos técnicos, planos, esquemas e diagramas.

4-Controle dos

Pedidos de Serviço

(PS) do Grupo “MR”

4.1-Acompanhar o andamento dos PS e os reparos junto às OM de

apoio.

4.2-Organizar os PS do Grupo “MR”, encaminhando-os às OMPS 

pertinentes.

5-Preparação de

torpedo e mina

5.1-Instalar a plataforma de embarque de torpedos.

5.2-Coordenar o preparo do compartimento de torpedos para a

faina de embarque e desembarque de torpedos e minas.

5.3-Cumprir o Check List e os procedimentos de segurança para o

embarque e desembarque de torpedos e minas.

5.4-Coordenar  a  operação  do  carrinho  de  embarque  e

desembarque de torpedos.

5.5-Cumprir o Check List e os procedimentos de segurança para o
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lançamento de torpedos e minas.

5.6-Coordenar o preparo do compartimento de torpedos para o

lançamento de torpedos e minas.

6- Fainas de convés

6.1-Coordenar  as  fainas  de  convés  durante  a  atracação,

desatracação e fundeio.

6.2-Distribuir o pessoal para o guarnecimento do convés.

6.3-Coordenar o preparo do convés para o recebimento a contra

bordo das  chatas  para  transferência  de Óleo Combustível  e  ou

flutuantes.

7-Adestramento de

Salvamento

7.1-Supervisionar  o cumprimento da lista de salvamento e seus

procedimentos de segurança.

7.2-Adestrar a tripulação quanto aos métodos, meio e modos de

salvamento, mantendo o Encarregado da Divisão “T” informado.

8-Tratamento contra

corrosão e pintura do

navio

8.1-Coordenar  a  realização  do  tratamento  contra  corrosão  e

pintura do navio.

8.2-Auxiliar  o  Enc.  da  Div.  “T”  na  coordenação  do  preparo,

tratamento e pintura do navio, cumprindo o plano de pintura do

navio.

8.3-Coordenar  as  fainas  de  pintura  feitas  por  outras  divisões,

fornecendo material adequado.

9-Faina de docagem
9.1-Supervisionar  o  cumprimento  da  lista  de  verificação  da

preparação do navio para docagem.

10- Manobras de

peso, carga e descarga

10.1-Utilizar os aparelhos de laborar, empregando os pontos fixos

para cada faina de peso.

10.2-Auxiliar o Encarregado da Divisão “T” nas manobras de peso,
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de material

carga e descarga de material e demais fainas similares.

10.3-Supervisionar as fainas de manobra de peso feitas por outras

divisões.

11-Aspecto

marinheiro do navio

11.1-Auxiliar  o  Encarregado  da  Divisão  “T”  quanto  ao  aspecto

marinheiro do navio.

11.2-Coordenar a realização da raspagem das obras vivas.

11.3-Controlar  a  utilização dos coletes salva-vidas,  aparelhos  de

salvamento  e  material  de  marinharia,  prezando  por  sua

conservação.

11.4-Auxiliar o Imediato na verificação e manutenção da limpeza

interna do navio.

12-Pesquisa de

Avarias

12.1-Elaborar relatórios conclusivos de avarias dos equipamentos.

12.2-Pesquisar  avarias,  consultando  os  manuais  dos

equipamentos.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – MR-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de

manter-se

emocionalmente em

condições de

administrar situações

de conflito, pressão,

oposição ou risco de

vida/emergência,

controlando suas

1.1-Prezar pela calma na realização de suas atividades, mantendo

o foco nas ações a serem tomadas.

1.2-Agir com segurança nas fainas de salvamento, transmitindo as

orientações de forma equilibrada. 

1.3-Manter-se  focado  e  calmo  durante  a  retirada  das  balsas,

atentando-se ao trânsito de pessoas próximo a atividade, a fim de

evitar acidentes.
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reações eadotando o

procedimento

correto.

2-Criatividade

Capacidade de

produzir novas ideias

ou de encontrar

maneiras diferentes

de realizar um

trabalho.

2.1-Realizar fainas de manobra e reparo em espaço físico reduzido

ou com restrição de material.

3-Trabalho em Equipe

Capacidade de

interagir

positivamente e

integrar-se nas

atividades em grupo,

para atingir objetivos

comuns.

3.1-Trabalhar  de  forma  integrada  com  os  componentes  da

divisão,  dividindo  as  tarefas  de  modo  a  não  sobrecarregar  o

grupo.

4-Adaptabilidade

Capacidade de

ajustar-se com

facilidade às

mudanças de

ambiente físico e

social, enfrentando

diferentes funções

e/ou situações de

trabalho.

4.1-Adaptar-se a situações de trabalho fora da área de atuação

específica de sua especialidade, como nas fainas de embarque e

desembarque de torpedos e minas.

4.2-Realizar fainas de manobra de convés e de peso em espaço

físico reduzido.
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5-Iniciativa

Capacidade de agir

prontamente,

propondo soluções

viáveis aos problemas,

dentro do seu limite

de autoridade.

5.1-Executar  as  atividades  sem  esperar  por  ordens,  visando

buscar soluções para problemas que surjam, levando a linha de

ação ao seu superior, quando necessário.

6-Motivação

Um interesse ou

estímulo acentuado,

que resulte em

maiordisposição para

realização de

atividades atinentes à

rotina de bordo.

Vibração.

6.1-Manter  o  ambiente  de  trabalho  amistoso,  demonstrando

satisfação na execução das tarefas.

6.2-Demonstrar  pré-disposição  na  realização  das  tarefas,

contribuindo para o bom desempenho do submarino.

3.17. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE OR-SB (OPERADOR DE RADAR)

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade OR-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  OR  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.17.1. Perfil Profissional

A  Praça  subespecializada  em  OR-SB  é  responsável  por  toda  parte  relativa  a

navegação,  além de auxiliar  na  realização das  manutenções planejada e  corretiva de 1º

escalão, pesquisa de avarias e testes.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado a sua área de atuação.
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As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um OR-SB, no exercício profissional,  e tem impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – OR-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do

Sistema de Manutenção

Planejada (SMP) de 1º

escalão

1.1-Confeccionar  os  pedidos  de  serviço  (PS)  para

cumprimento das rotinas de SMP.

1.2-Registrar  em  livro  histórico  os  testes,  provas  e  rotinas

executadas.

1.3-Cumprir as rotinas do SMP dos equipamentos do Grupo

“OR”,  observando  o  preconizado  no  plano  mestre  de

manutenção.

1.4-Cumprir o preconizado no SMP referente à manutenção

dos sistemas/equipamentos do Grupo Sonar.

1.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP.

2-Acompanhamento do

SMP realizado por OMPS

2.1-Visitar  as  oficinas  das  OMPS,   verificando  o reparo  dos

equipamentos.

2.2-Fiscalizar  o  serviço  dos  funcionários  de  empresas

terceirizadas que estejam realizando reparos a bordo.

3-Identificação e pedidos

de sobressalentes

3.1-Identificar itens pelo seu número de estoque, nos diversos

sistemas empregados  na MB,  a  partir  de manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes.

3.2-Operar  o  Sistema  de  Informações  Gerenciais  de
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Abastecimento (SINGRA) para realizar  consultas,  pedidos de

sobressalentes e acompanhar o pedido de sobressalente.

4-Interpretação de

manuais técnicos em

inglês

4.1-Traduzir os manuais técnicos para pesquisa de avaria dos

equipamentos.

4.2-Interpretar  desenhos  técnicos,  planos,  esquemas  e

diagramas.

5-Controle dos Pedidos de

Serviço (PS) do Grupo “OR”

5.1-Acompanhar o andamento dos PS e os reparos junto às

OM de apoio.

5.2-Organizar  os  PS  do  Grupo  “OR”,  encaminhando-os  às

OMPS pertinentes.

6-Controle da Folha “N”

6.1-Controlar o material constante na Folha “N”.

6.2-Solicitar o reparo do material avariado existente na Folha

“N”.

6.3-Solicitar a calibragem do material existente na Folha “N”.

7-Operação do Radar

7.1-Operar o Radar.

7.2-Passar o equipamento de transmissão para desligado.

7.3-Operar em emissão pulsada  Burst Transmit,  estando em

situação de transmissão normal.

8-Preparação do IFF/SSR
8.1-Por o IFF/SSR nos modos operação, stand-by e desligado.

8.2-Efetuar Self Test.

9-Operação do

MAGE

9.1-Operar o MAGE.

9.2-Configurar o Sistema MAGE.

9.3-Aplicar princípios e conceitos de Guerra Eletrônica (GE).

9.4-Identificar  as  publicações  táticas  afetas  à  GAD  (Guerra

Acima D’Água) utilizadas na MB.

10-Operação do GPS

10.1-Efetuar a inicialização do equipamento GPS.

10.2-Identificar latitude e longitude no GPS.
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11-Operação da 

Mesa de Plotagem

11.1-Operar a Mesa de Plotagem.

11.2-Introduzir na Mesa de Plotagem o tipo de projeção.

11.3-Introduzir a Data-hora, escala e alinhamento na Mesa de

Plotagem.

12-Plotagem e

 Navegação

12.1-Executar as correções contidas em aviso aos navegantes,

almanaque náutico, tábua das marés, roteiros, lista de faróis,

carta 12000, catálogo de cartas e publicações e carta piloto

exigidas em diferentes missões.

12.2-Compor  a  equipe  em  exercícios  e  adestramentos  de

plotagem e navegação,  bem como para utilização do Radar,

Mesa de Plotagem, GPS e IFF.

12.3-Separar as cartas náuticas necessárias a comissão.

12.4-Introduzir pontos e derrotas nas cartas náuticas.

12.5-Solicitar  as  cartas  náuticas  do  exterior  à  DHN,

providenciando sua devolução ao término da comissão.

12.6-Preparar o material da navegação necessário a comissão.

13-Pesquisa 

de Avarias 

13.1-Elaborar  relatórios  conclusivos  de  avarias  dos

equipamentos.

13.2-Pesquisar  avarias,  consultando  os  manuais  dos

equipamentos.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – OR-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de manter-se

emocionalmente em

condições de administrar

situações de conflito,

pressão, oposição ou risco

 de vida/emergência,

controlando suas reações e

 adotando o procedimento

correto.

1.1-Manter o foco em suas atividades, mesmo tendo de 

atuar após o horário de expediente de trabalho.

1.2-Administrar seus anseios ao ser cobrado por uma avaria

que não pode ser reparada em viagem, seja por condições

técnicas ou escassez de recursos.

2-Adaptabilidade

Capacidade de ajustar-se

com facilidade às mudanças

de ambiente físico e social,

enfrentando diferentes

funções e/ou situações de

trabalho.

2.1-Adaptar-se  a  mudança  de  foco  na  atividade  realizada,

passando  rapidamente  de  uma  faina  operativa  para  uma

atividade administrativa nas rotinas diárias.

3-Autoconfiança

Capacidade de agir com

segurança e ter convicção

das próprias ações, frente a

diferentes situações.

3.1-Demonstrar domínio técnico no desempenho da função,

garantindo assertividade na realização das tarefas. 

3.2-Demonstrar  conhecimento  técnico  sobre  os

equipamentos,  máquinas  e  sistemas  de  sua  divisão,

inspirando confiança.

4-Trabalho em Equipe

Capacidade de interagir

4.1-Trabalhar em conjunto com os componentes da Divisão,

dividindo as tarefas, de modo a não sobrecarregar o grupo.
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positivamente e integrar-se

nas atividades em grupo,

para atingir objetivos

comuns.

4.2-Cooperar  na  manutenção  do  navio,  quando  atracado,

executando funções fora do ramo de sua especialidade.

4.3-Auxiliar  os  militares  da  especialidade  OR  com  menor

experiência,  a  fim  de  orientá-los  a  executar  um

procedimento técnico ou operativo.

5-Capacidade para Tomar

Decisão

Capacidade de optar, em

tempo hábil, e com

convicção, por alternativas

adequadas e oportunas

para solução de problemas.

5.1-Adotar  a  linha  de  ação  mais  adequada  com  base  nos

equipa-mentos e sobressalentes disponíveis, reportando ao

seu superior imediata mente.

6-Motivação

Um interesse ou estímulo

acentuado, que resulte em

maior disposição para

realização de atividades

atinentes à rotina de bordo.

6.1-Demonstrar  satisfação  ao  executar  suas  atividades,

estimulando a união do grupo.

6.2-Demonstrar  interesse  em  buscar  soluções  alternativas

para os problemas de sua função.

6.3-Buscar constantemente atualizar-se sobre assuntos 

técnicos inerentes a sua especialidade.

3.18. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE OS-SB (OPERADOR DE SONAR)

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade OS-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  OS  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.18.1. Perfil Profissional

A Praça subespecializada em OS-SB é responsável pela obtenção e classificação dos

contatos  que  possam  oferecer  riscos  a  segurança  do  submarino,  além  de  auxiliar  na
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requalificação das manutenções planejada e corretiva de 1º escalão, pesquisa de avarias e

testes.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado à sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um OS-SB, no exercício profissional,  e tem impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – OS-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Cumprimento do 

Sistema de

Manutenção

Planejada (SMP) de 1º

escalão

1.1-Confeccionar os pedidos de serviço (PS) para cumprimento

das rotinas de SMP.

1.2-Registrar em livro histórico os testes, provas e rotinas 

executadas.

1.3-Cumprir  as  rotinas  do SMP dos  equipamentos  do Grupo

“OS”,  observando  o  preconizado  no  plano  mestre  de

manutenção.

1.4-Cumprir  o  preconizado  no  SMP  referente  à  manutenção

dos sistemas/equipamentos do Grupo Sonar.

1.5-Registrar o cumprimento das rotinas do SMP.

2-Acompanhamento do

SMP realizado 

por OMPS

2.1-Visitar as oficinas das  OMPS,  verificando  o  reparo  dos

equipamentos.

2.2-Fiscalizar  o  serviço  dos  funcionários  de  empresas

terceirizadas que estejam realizando reparos a bordo.
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3-Identificação e pedidos

de sobressalentes

3.1-Identificar itens pelo seu número de estoque, nos diversos

sistemas  empregados  na  MB,  a  partir  de  manuais  técnicos,

planos ou listas de dotação de sobressalentes.

3.2-Operar  o  Sistema  de  Informações  Gerenciais  de

Abastecimento  (SINGRA)  para  realizar  consultas,  pedidos  de

sobressalentes e acompanhar o pedido de sobressalente.

3.3-Atualizar os Livros Históricos dos equipamentos.

4-Interpretar manuais

técnicos em

inglês

4.1-Traduzir os manuais técnicos para pesquisa de avaria dos

equipamentos.

4.2-Interpretar  desenhos  técnicos,  planos,  esquemas  e

diagramas.

5-Controle dos Pedidos

de Serviço (PS) do Grupo

“OS”

5.1-Acompanhar o andamento dos PS e os reparos junto às OM

de apoio.

5.2-Organizar os PS do Grupo “OS”, encaminhando-os às OMPS

pertinentes.

6-Auxílio na elaboração

da Ordem de Batalha

Acústica (OBA)

6.1-Utilizar  os  dados  táticos  dos  sonares  das  plataformas

AntiSubmarino (A/S).

6.2-Listar os armamentos A/S utilizadas nas plataformas A/S.

7-Operação do Sonar

7.1-Operar o Sonar, classificando os contatos.

7.2-Operar  o  Simulador  Sonar,  inserindo  os  exercícios

planejados.

8-Medições de

 Ruídos

8.1-Operar o Medidor Portátil de Ruídos.

8.2-Identificar  os  diversos  pontos  de  medições  de  ruídos

existentes a bordo.

8.3-Registrar, no livro de ruídos, as medições efetuadas.
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9-Sonares Auxiliares

9.1-Extrair os dados do Velosom que serão inseridos no Sonar.

9.2-Identificar  graficamente  os  princípios  da  física  do  som

relativos  ao  gradiente  encontrado  (positivo,  negativo  e

isovelocidade).

9.3-Executar as ações necessárias para a operação do Telefone

Submarino (UT).

9.4-Executar as ações necessárias para a operação do UT de

Emergência.

9.5-Operar o Ecobatímetro.

9.6-Selecionar a escala ideal para a utilização de acordo com a

profundidade local.

9.7-Selecionar a potência ideal para obter a profundidade de

forma precisa.

9.8-Operar o Indicador de Cavitação (INCA), detectando ruídos

próprios  da superestrutura em diversos  pontos  selecionáveis

pelo operador.

9.9-Analisar os ruídos de superestrutura detectados.

10- Pesquisa de

 Avarias

10.1-Elaborar  relatórios  conclusivos  de  avarias  dos

equipamentos.

10.2-Pesquisar  avarias,  consultando  os  manuais  dos

equipamentos.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – OS-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Controle Emocional

Capacidade de manter-se

emocionalmente em

condições de administrar

situações de conflito,

pressão, oposição ou risco

de vida/emergência,

controlando suas reações

e adotando o

procedimento correto.

1.1-Manter o foco em sua atividade ao atuar em um ambiente

de  tensão  ou  em  situações  de  emergência,  transmitindo  as

informações do sonar sem receio de cobranças.

1.2-Manter  a  calma  ao  trabalhar  com  equipamentos

eletrônicos,  realizando a manutenção dos mesmos prezando

pela segurança.

1.3-Administrar  as  cobranças  dos  superiores  decorrentes  da

necessidade na execução do reparo de um equipamento, de

modo a não comprometer seu desempenho.

1.4-Administrar  seus anseios ao ser cobrado por uma avaria

que  não  pode  ser  reparada  em  viagem,  seja  por  condições

técnicas ou escassez de recursos.

2-Trabalho em Equipe

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-

se nas atividades em

grupo, para atingir

objetivos comuns.

2.1-Cooperar  na  manutenção  do  navio,  quando  atracado,

executando funções fora do ramo de sua especialidade.

3-Autoconfiança

 Capacidade de agir com

segurança e ter convicção

das próprias ações, frente

a diferentes situações.

3.1-Agir com convicção nas ações adotadas ao executar uma

atividade de bordo,  passando segurança aos subordinados e

aos seus superiores.

3.2-Agir com convicção no desempenho da função, garantindo

assertividade na realização das tarefas.

3.3-Agir com convicção ao manusear equipamentos, máquinas
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – OS-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

e sistemas de sua divisão, inspirando confiança.

4-Iniciativa

Capacidade de agir

prontamente, propondo

soluções viáveis aos

problemas, dentro do seu

limite de autoridade.

4.1-Agir  independentemente de ordens,  a  fim de solucionar

um reparo, reportando ao superior a linha de ação adotada.

4.2-Providenciar  sobressalentes,  visando  a  manutenção  dos

equipamentos do Grupo OS.

4.3-Buscar  informações  técnicas  atualizadas  a  respeito  do

funciona mento dos equipamentos e sistemas elétricos de sua

divisão, preparando-se para possíveis problemas.

5-Motivação

Um interesse ou estímulo

acentuado, que resulte

em maior disposição para

realização de atividades

atinentes à rotina de

bordo. Vibração.

5.1-Demonstrar satisfação ao executar suas atividades.

5.2-Executar suas atividades, independentemente de ordens, a

fim de cumprir os prazos estipulados.

5.3-Demonstrar interesse em buscar soluções alternativas para

os problemas de sua função.

5.4-Buscar  constantemente  atualizar-se  sobre  assuntos

técnicos ine- rentes a sua especialidade.

3.19. RC DO CABO DA SUBESPECIALIDADE PL-SB (PAIOL) 

Este documento relaciona as competências profissionais da subespecialidade PL-SB,

necessárias  para  o  atendimento  das  atividades  do  PL  a  bordo  do  submarino.  As

competências profissionais estão divididas em competências técnicas e comportamentais.

3.19.1. Perfil Profissional

A Praça subespecializada em PL-SB atua no controle e armazenamento de todo o

material  adquirido  e  fornecido,  devendo  manter  os  paióis  bem  arrumados  e  com  boa
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apresentação. É o responsável pela aquisição e acondicionamento de sobressalentes para

manutenções planejadas e corretiva de 1º, 2º e 3º escalões, PMA, PDR, PDE e PMG.

As competências técnicas traduzem o desempenho profissional esperado do militar

relacionado a sua área de atuação.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um PL-SB,  no exercício profissional,  e  tem impacto no seu

desempenho.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o militar é capacitado no Curso de

Subespecialização  de  Submarinos  para  Praças  (C-Subespc-SB),  onde  desenvolverá

competências complementares às conferidas pela sua especialização.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – PL-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Identificação e

pedidos de

sobressalentes

1.1-Identificar  o sobressalente  nos  manuais  técnicos,  planos ou

listas  de  dotação  de  sobressalentes  para  efetuar  pedidos  de

material.

1.2-Identificar  o  sobressalente  necessário  para  o  Sistema  de

Manutenção Planejada (SMP), localizando o Número de Estoque

Brasileiro (NEB),  Part Number e a referência de um determinado

item.

1.3-Utilizar  os  sistemas  de  dotações  integradas,  manutenção

planejada,  planos  e  desenhos  técnicos  para  identificação,

aplicação e dotação de itens utilizados na MB.

1.4-Utilizar o Sistema de Abastecimento da Marinha (SABM) para

realizar  solicitação  de  sobressalentes,  com  base  nos  tipos  de

requisição de material e nos graus de prioridade.

1.5-Aplicar  os  procedimentos  para  obtenção  de  sobressalentes

fora do SABM.
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1.6-Operar  o  Sistema  de  Informações  Gerenciais  de

Abastecimento  (SINGRA)  para  realizar  consultas,  pedidos  de

sobressalentes e seu acompanhamento.

1.7-Inserir  no  SINGRA  os  itens  destinados  a  um  determinado

Período de Manutenção (PM).

1.8-Solicitar a liberação dos itens aos Órgãos de Distribuição.

1.9-Realizar o inventário dos sobressalentes da dotação de bordo.

2-Técnicas de

Armazenagem

2.1-Acondicionar os itens nas caixas de sobressalentes de bordo

de acordo com as técnicas adotadas na MB.

2.2-Identificar a localização de sobressalentes no controle interno

da dotação de bordo.

2.3-Contabilizar o recebimento, custódia e distribuição dos itens

sobressalentes, informando aos Chefes de Departamento sobre a

falta de itens da dotação de bordo.

2.4-Informar ao CHEMAQ, antecipadamente, quando estiver para

receber e armazenar produtos químicos e líquidos inflamáveis.

2.5-Cumprir  as  precauções  de  segurança  para  recebimento  e

armazenagem de produtos químicos e inflamáveis.

2.6-Armazenar  no  paiol  de  mantimento  e  nas  frigoríficas  os

gêneros adquiridos e recebidos, de acordo com normas técnicas,

zelando pela boa conservação até a sua distribuição.

3-Manuseio de

 gêneros

3.1-Promover a limpeza e arrumação no paiol de mantimentos e

nas frigoríficas, evitando a contaminação alimentar.

4-Interpretação de

manuais técnicos em

inglês

4.1-Utilizar  publicações  e  manuais  técnicos  em  inglês,  para  a

identificação de um item.
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5-Controle 

do material

5.1-Controlar  o  material  comum e permanente de bordo,  bem

como os gêneros, de acordo com as normas vigentes na MB.

5.2-Entregar  os  gêneros  armazenados  à  vista  dos  pedidos  de

gêneros ao paiol, previamente autorizados pelo Gestor.

5.3-Realizar  listagem  atualizada  do  estoque  físico  existente  no

paiol, apresentando-a ao Fiel de Municiamento, periodicamente.

5.4-Acompanhar  o  militar  designado  para  efetuar  o  balanço

mensal, separando os itens com data de validade vencida, para

posterior alienação ou apuração de responsabilidade.

5.5-Lacrar os paióis diariamente, após o término do expediente,

ga- rantindo o controle de gêneros.

6-Pesquisa de Avarias 6.1-Elaborar relatórios conclusivos de avarias dos equipamentos.

6.2-Pesquisar avarias, consultando os manuais dos equipamentos.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – PL-SB

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Iniciativa

Capacidade de agir

prontamente, propondo

soluções viáveis aos

problemas, dentro do

seu limite de autoridade.

1.1-Verificar periodicamente os níveis de estoque operacional.

1.2-Propor ao Fiel do Municiamento rotinas para andamento do

serviço e conservação dos gêneros.

1.3-Propor alterações na confecção do cardápio, observando a

disponibilidade de itens estocados no paiol.
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2-Organização

Ser capaz de ordenar de

maneira sistemática e

eficiente idéias,

atividades ou objetos, a

fim de facilitar seu

próprio trabalho.

2.1-Controlar a data de validade dos itens armazenados no paiol

e nas caixas de sobressalentes de bordo.

2.2-Arrumar o paiol, posicionando os itens de acordo com o tipo

de material e com a prioridade de uso.

2.3-Zelar pela limpeza e arrumação do paiol de material ou de

mantimentos  e/ou  nas  frigoríficas,  garantindo  a  boa

apresentação.

3-Planejamento

  Capacidade de prever e

esquematizar/programar

programar atividades de

maneira sistemática e

coerente para posterior

execução. 

3.1-Realizar  o  inventário  dos  sobressalentes  de  bordo,

previamente aos PM.

3.2-Efetuar  o  lançamento  no  SINGRA  dos  sobressalentes

necessários aos PM, nos períodos determinados.
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INTENCIONALMENTE EM BRANCO
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CAPÍTULO 4

REFERENCIAIS DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS (RC) DAS ESPECIALIDADES DO CORPO

AUXILIAR DE PRAÇAS (CAP) PARA OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

4.1. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE EF (ENFERMAGEM)

Este  documento  relaciona  as  competências  profissionais  do  CB-EF  e  respectivos

indicadores  que  descrevem  os  comportamentos  observáveis  relacionados  a  uma

determinada competência.  As competências profissionais estão divididas em competências

técnicas e comportamentais.

4.1.1. Perfil Profissional

A Praça especializada em Enfermagem (EF) executa rotinas técnicas e administrativas

em enfermagem, realiza atendimento ambulatorial, executa cuidados de enfermagem em

emergência/urgência, ações ligadas à psicologia aplicada à saúde, ações ligadas à saúde da

mulher, criança e adolescente, à ética e legislação em saúde e ao cuidado ao paciente crítico

e cirúrgico.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-EF é capacitado,  no Curso de

Especialização em Enfermagem (C-Espc-EF), por meio de atividades que são definidas pelas

Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-EF no exercício profissional. Durante o C-Espc, o aluno,

futuro CB-EF, será estimulado a desenvolver tais competências, que permearão as atividades

acadêmicas e a carreira do militar.

Neste mapeamento de competências, as atribuições profissionais para o CB-EF foram

baseadas  nas  diretrizes  do  Conselho  Federal  de  Enfermagem  (COFEN)  e  do  Conselho

Regional de Enfermagem (COREN).

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível  Médio (CNCT), o CB-EF

concludente do C-Espc-EF receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Enfermagem.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Execução de rotinas

técnicas

1.1-Listar  os  principais  sinais  e  sintomas,  tratamento  e

complicações  decorrentes  das  doenças  crônicas,  agudas  e

degenerativas dos diversos sistemas.

1.2-Administrar medicamentos pelas vias de competência da

enfermagem.

1.3-Executar técnicas de mensuração antropométrica (peso e

altura), observando e verificando sinais vitais.

1.4-Realizar curativos observando sua evolução de acordo com

as normas técnicas assépticas.

1.5-Preparar  paciente,  ambiente  e  material  necessário,

auxiliando  médico,  enfermeiro  e/ou  proceder  na  coleta  de

material para exames laboratoriais e clínicos.

1.6-Prestar  atendimento  em  enfermagem  aos  usuários  do

Serviço de Saúde da Marinha (SSM) portadores de patologias

dos  aparelhos  e  sistemas:  genito-urinário,  respiratório,

cardiovascular,  digestivo,  nervoso,  endócrino  e  músculo

esquelético.

1.7-Realizar  anotações  e  registros  pertinentes  à  esfera  de

atuação de enfermagem nos diversos impressos existentes nas

instituições de saúde.

1.8-Manusear  materiais  próprios  pertinentes  ao  campo  de

atuação  de  enfermagem  bem  como,  dos  procedimentos

técnicos básicos de enfermagem na área de higiene, conforto e
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

segurança.

1.9-Auxiliar no preparo do corpo após a morte, observando os

aspectos éticos e legais envolvidos.

1.10-Utilizar  adequadamente  os  Equipamentos  de  Proteção

Individual (EPI), no atendimento e nas ações de enfermagem

com  os  usuários  do  SSM  em  situação  de  atendimento  na

comunidade, ambulatório e ambiente hospitalar e nas OM.

1.11-Operar equipamentos de trabalho dentro dos princípios

de segurança e conhecimento, provendo sua manutenção.

1.12-Realizar  procedimentos  e  cuidados  de  enfermagem  de

acordo com a prescrição multidisciplinar, no que se refere às

necessidades psicobiológicas do usuário do SSM.

1.13-Auxiliar no controle de vetores através de programas de

saúde e vigilância sanitária.

1.14-Realizar  a  técnica  de  higienização  das  mãos

reconhecendo-a  como  um  procedimento  básico  para  o

controle de infecções em ambientes hospitalares, domiciliares

e  em  OM,  bem  como,  executando-a  antes  e  depois  dos

procedimentos prestados ao usuário do SSM ou de qualquer

procedimento técnico.

1.15-Executar  as  ações  e  procedimentos  de  enfermagem

observando  e  respeitando  as  normas  jurídicas,  morais  e  de
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

ontológicas da profissão de enfermagem.

1.16-Identificar  os  riscos  envolvidos  nos  procedimentos,  e

descrever  sinais  e  sintomas  das  reações  adversas  nas

hemotransfusões e na insulinoterapia.

1.17-Descrever os efeitos colaterais dos medicamentos usados

nas  diversas  doenças  crônicas,  agudas  e  degenerativas  dos

diversos sistemas.

1.18-Aplicar  técnicas  adequadas  de  descarte  de  resíduos

biológicos, físicos, químicos e radioativos.

1.19-Identificar os conceitos básicos da administração e suas

aplicações na área de saúde e de enfermagem.

1.20-Prestar  assistência  de  enfermagem  nas  principais

patologias pediátricas.

1.21-Identificar a importância e as finalidades da dietoterapia.

1.22-Manusear  materiais  próprios  pertinentes  ao  campo  de

atuação  de  enfermagem  bem  como,  dos  procedimentos

técnicos básicos de enfermagem na área de higiene, conforto e

segurança.

1.23-Administrar medicamentos pelas vias de competência da

enfermagem.

1.24-Controlara  armazenagem  de  medicamentos:  prazo  de

validade, aeração, iluminação, estocagem e distribuição.

OSTENSIVO - 4-4 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1.25-Cumprir  as  precauções  de  segurança  no  manuseio  de

equipamentos e materiais em saúde.

2-Execução de rotinas

administrativas em

enfermagem

2.1-Executar  o  serviço  administrativo  referente  à  área  de

saúde.

2.2-Participar da passagem de plantão dos pacientes baixados

nos hospitais navais.

3-Realização de

atendimento ambulatorial

3.1-Identificar  fundamentos  de  higiene,  saneamento,

alimentação e profilaxia visando promover ação de saúde junto

ao cliente/comunidade.

3.2-Descrever  a  importância  dos  alimentos  como  fonte  de

energia que possibilita o crescimento e a manutenção da vida,

bem  como  identificar  as  necessidades  nutricionais  de

lactentes, crianças, adolescentes, gestantes, nutrizes, adultos e

idosos.

3.3-Executar técnicas básicas de enfermagem relacionadas ao

apoio,  tratamento,  acompanhamento e  avaliação do usuário

do  SSM  no  que  se  refere  a  higiene,  conforto,  segurança,

oxigenação, alimentação, hidratação e eliminações fisiológicas

e/ou patológicas.

3.4-Prestar  assistência  integral  de  enfermagem ao pré-natal,

bem  como  utilizar  técnicas  de  orientação  de  grupos  de

incentivo ao aleitamento materno e ao planejamento familiar.

3.5-Integrar as equipes interdisciplinares nas ações para saúde
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

de  grupos,  família  e  comunidade  e  nas  ações  da  vigilância

sanitária  em  relação  a  produtos  alimentares,  domicílios,

medicamentos, serviços de saúde e do meio ambiente.

3.6-Vacinar,  segundo  calendário  básico  de  vacinação  do

Ministério da Saúde e Programa Nacional de Imunização (PNI),

orientando quanto ao retorno e efeitos adversos das vacinas.

3.7-Prestar  cuidados  de  enfermagem  que  atendam  as

necessidades  básicas  do  usuário  do  SSM,  portador  de

transtornos  mentais  e  dependentes  químicos,  bem  como

auxiliar nas comunicações eficientes.

3.8-Atualizar o cadastro de tipagem sanguínea e fator RH da

tripulação da OM.

3.9-Identificar  doenças  transmissíveis  infecto-contagiosas,

aplicando  medidas  de  prevenção/proteção  recomendadas,

esclarecendo  a  população  sobre  a  proteção  e  prevenção  a

serem  adotadas  em  epidemias  e  endemias,  promovendo

assistência específica e realizando notificação compulsória.

3.10-Disseminar  informações  e  esclarecimentos  às  outras

categorias profissionais e à população em geral nas questões

relativas à saúde e segurança no trabalho, na função de agente

educativo.

3.11-Cumprir as medidas básicas de prevenção e controle de

riscos ambientais.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

4-Execução dos cuidados

de enfermagem em

emergência/urgência 

4.1-Aplicar técnicas de Suporte Básico de Vida (SBV).

4.2-Prestar cuidados de enfermagem aos usuários do SSM, em

situações de urgência e emergência.

4.3-Atuar  no  transporte,  na  remoção  de  doentes  e  feridos

utilizando as técnicas adequadas.

4.4-Guarnecer a enfermaria em posto de combate.

4.5-Executar ações de enfermagem desenvolvidas na Medicina

Operativa,  como  Hospitais  de  Campanha  e  Evacuações

Aeromédicas (EVANs).

5-Aplicação da Psicologia

na área da saúde

5.1-Identificar  aspectos  psicológicos  na  assistência  de

enfermagem  à  clientela  no  âmbito  naval,  nas  áreas

ambulatoriais, hospitalares e operativas. 

5.2-Identificar os quadros de toxicomanias.

5.3-Interagir  com  as  equipes  de  enfermagem  e  de  saúde

visando a organização e eficácia na humanização dos serviços

de saúde.

6-Execução das ações

ligadas à saúde da mulher,

criança e adolescente

6.1-Identificar os sinais de violência, prestando assistência de

enfermagem à vítima, de forma humanizada.

6.2-Assistir ao binômio mãe e filho em unidade de alojamento

conjunto e neonatal.

7.1-Identificar  as  regulamentações  sobre  o  exercício

profissional de enfermagem, observadas a legislação em vigor
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

7-Execução da ética e

legislação em saúde

e registro no órgão competente.

7.2-Identificar a hierarquização do Sistema Nacional de Saúde

e suas competências.

7.3-Reconhecer  as  atividades  pertinentes  à  saúde  em

Organizações Militares de terra e navios.

8-Execução do cuidado ao

paciente crítico e cirúrgico

8.1-Prestar assistência de enfermagem específica nas diversas

clínicas  cirúrgicas  nos  períodos  pré,  trans  e  pós-operatórios,

realizando  ações  e  procedimentos  de  enfermagem  com  o

usuário  do  SSM,  em  centro  cirúrgico,  central  de  material,

recuperação pós-anestésica,  unidade de internação cirúrgica,

visando  uma  adequada  assepsia  cirúrgica  e  a  prevenção  e

controle de infecção.

8.2-Prestar atendimento de enfermagem de alta complexidade

a pacientes críticos.

9-Condicionamento e

Higidez Física

9.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.

9.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar.

9.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.

9.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos nanorma em vigor .
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

9.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor. 

9.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida.

9.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma em

vigor.

10-Anatomia e Fisiologia

Humana

10.1-Conceituar  Anatomia  e  Fisiologia  Humana  bem  como

identificar as divisões do corpo humano.

10.2-Identificar a Anatomia e Fisiologia humana como área de

estudo inter-relacionada à saúde.

10.3-Reconhecer  os  diversos  sistemas  corporais

(musculoesquelético,  cardiovascular,  linfático,  respiratório,

gastrointestinal, urinário, genital, nervoso, endócrino, sensorial

e tegumentar) entendendo a sua fisiologia e identificando as

inter-relações entre os diversos sistemas.

10.4-Nomear os componentes dos diversos sistemas.

11-Microbiologia e

Parasitologia Humana

11.1-Contrastar  as  características  dos  seres  bióticos  e

abióticos.

11.2-Distinguir  os  microrganismos  e  macrorganismos

patogênicos,  através  de  características  específicas,

classificando-os de acordo com a taxonomia.

11.3-Identificar  os  agentes  etiológicos,  reservatórios,  meio
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

ambiente,  vetores  e  hospedeiros  das  doenças

infectoparasitárias.

11.4-Apontar os microrganismos e macrorganismos (bactérias,

vírus,  fungos,  protozoários,  helmintos  e  artrópodes)  que

afetam a saúde humana.

11.5-Identificar  aspectos  da  forma,  estrutura,  reprodução,

fisiologia,  metabolismo e identificação dos microrganismos e

macrorganismos patogênicos.

11.6-Evidenciar as relações entre os seres vivos, seus efeitos

benéficos e prejudiciais sobre os homens, animais e plantas.

11.7-Propor  medidas  de  controle  para  microrganismos  e

macrorganismos patogênicos.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Responsabilidade

Capacidade de cumprir com

seus deveres, assumindo seus

atos e opiniões, mesmo em

situações adversas.

1.1-Cumprir com as normas e procedimentos vigentes.

1.2-Responder  por  seus  atos  individualmente  e

socialmente.

1.3-Realizar  as  atividades  de  enfermagem  respeitando  a

vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas

dimensões.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

2-Comprometimento 

Capacidade de desen-volver

alto grau de compromisso com

as tarefas e seus resultados,

de modo a tomar as

providências necessárias para

atingir os resultados previstos.

2.1-Buscar soluções para situações inesperadas, de acordo

com a legislação e protocolos vigentes.

2.2-Buscar  informações  que  auxiliem  a  execução  de

atividades e que estejam foram do seu conhecimento.

2.3-Executar  suas  atividades,  mantendo  atenção  à

segurança pessoal e de terceiros.

3-Controle emocional 

Capacidade de lidar com

situações que mobilizam

afetos e/ou emoções sem se

deixar suplantar por elas,

mantendo uma postura

esperada, sem perder a

capacidade de raciocinar e

agir de forma lógica e

coerente, segundo os padrões

esperados.

3.1-Manter  a  concentração  na  realização  das  tarefas,

mesmo sob pressão ou estresse.

3.2-Manter  comportamento  adequado  perante  situações

adversas ou contrárias às suas convicções.

3.3-Expressar-se  de  forma  adequada  visando  melhor

compreensão em situações críticas ou desfavoráveis.

4-Discrição

Capacidade de apresentar

atitudes comedidas, sem se

expor de forma negativa ou

expor terceiros no ambiente

de trabalho.

4.1-Manter a discrição diante de informações e situações

que exijam sigilo, estando em conformidade com o código

de ética profissional.

4.2-Discernir os momentos adequados em falar e agir.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

5-Comunicação Verbal

Capacidade de expressão

verbal clara e objetiva, isenta

de ruído.

5.1-Apresentar clareza e objetividade ao expor suas ideias

ou ordens.

5.2-Transmitir com fidedignidade as informações.

6-Iniciativa

Capacidade de agir

prontamente, propondo

soluções viáveis aos

problemas, dentro do seu

limite de autoridade.

6.1-Agir  espontaneamente  frente  a  uma  demanda  ou

problema,  assumindo  uma  postura  ativa  diante  de

atividades de sua responsabilidade.

6.2-Executar  as  tarefas  antecipando-se  a  cobrança  dos

superiores.

7-Criatividade 

Capacidade de encontrar

novas ideias viáveis e

adequadas, para solução de

problemas e situações

inesperadas.

7.1-Apresentar  ideias  novas  para  resolver  problemas

recorrentes ou difíceis de solucionar.

7.2-Utilizar  os  meios  disponíveis  para  resoluções  de

problemas diversos.

8-Liderança

Capacidade de agregar,

orientar e canalizar esforços

pessoais e/ou grupais, a fim

de atingir objetivos

estabelecendo um clima de

motivação e desenvolvimento

da equipe.

8.1-Praticar  a  descentralização  das  tarefas  preparando

membros  da  equipe  para  assumirem  suas

responsabilidades. 

8.2-Promover  o  envolvimento  de  todos  na  tarefa  para

garantir o pleno aproveitamento de talentos.

8.3-Reconhecer a importância e o empenho do trabalho em

equipe para o sucesso da missão.

8.4-Identificar  o  potencial  da  equipe  para  estabelecer
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-EF

COMPETÊNCIAS INDICADORES

vínculos de confiança.

8.5-Cumprir  as  tarefas  estabelecidas,  sem  reclamar  e  ou

promover desmotivação na equipe.

8.6-Estar presente com o grupo nas dificuldades ou eventos

até a solução do problema.

8.7-Diante  de  situações  inesperadas,  manter  a  equipe

motivada e unida.

8.8-Estimular  o  sentimento  de  pertencimento  em  cada

integrante da equipe.

8.9-Demonstrar  segurança  e  firmeza,  promovendo  um

clima de confiança.

4.2. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE EP (EDUCAÇÃO FÍSICA)

Este  documento  relaciona  as  competências  profissionais  do  CB-EP  e  respectivos

indicadores  que  descrevem  os  comportamentos  observáveis  relacionados  a  uma

determinada competência. As competências profissionais estão divididas em competências

técnicas e comportamentais.

4.2.1. Perfil Profissional

A  Praça  especializada  em  Educação  Física  conduz,  nas  diversas  OM  da  MB,  as

atividades de treinamento físico militar, além de planejar, conduzir e coordenar atividades

esportivas e recreativas, visando contribuir na qualidade de vida da tripulação. 

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-EP é capacitado,  no Curso de

Especialização em Educação Física (C-Espc-EP) a efetuar testes de avaliação física, elaborar e

conduzir o programa de atividades esportivas, executar outras tarefas de mesma natureza e
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nível  de  complexidade,  associados  ao  ambiente  organizacional,  cujos  equipamentos  e

sistemas utilizados necessários à sua execução são definidos pelas Organizações Militares

Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo do curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-EP no exercício profissional. Durante o curso, o aluno,

futuro CB-EP,  será estimulado a desenvolver tais  competências,  que deverão permear as

atividades acadêmicas e a carreira do militar.

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-EP

concludente  do  C-Espc-EP  receberá  diploma de  Técnico  de  Nível  Médio  em  Técnico  em

Preparação Física e Desportiva Militar.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EP

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Anatomia Humana

1.1-Analisar as principais estruturas anatômicas e a morfologia

básica  dos  sistemas  do  corpo  humano,  correlacionando-as

adequadamente  as  diversas  atividades  esportivas  e  de

treinamento físico a serem desenvolvidas, em prol da qualidade

de vida da tripulação.

1.2-Aplicar  conhecimentos  sobre  anatomia  humana  no

planejamento e condução das atividades afetas a sua função, a

fim  de  estimular  o  alcance  de  melhores  resultados  físicos  e

prevenir lesões no corpo humano.

2-Fisiologia Humana e do

Exercício

2.1-Empregar  os  conceitos  relacionados  à  fisiologia  humana

básica  na  condução  das  diversas  atividades  esportivas  e  de

treinamento físico a serem desenvolvidas.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EP

COMPETÊNCIAS INDICADORES

2.2-Interpretar os sistemas de fornecimento de energia e suas

interações com o metabolismo.

2.3-Identificaras  respostas  fisiológicas  provocadas  pelo

exercício, em função da adequada orientação técnica durante a

realização das atividades.

2.4-Interpretar  as  alterações  fisiológicas  durante  um

treinamento físico  em decorrência  da  exposição a  ambientes

especiais.

2.5-Analisar as diferenças fisiológicas inerentes em populações

especiais, portadoras ou não de doenças crônicas.

3-Cinesiologia

3.1-Reconhecer  as  estruturas  e  graus  de  mobilidade  e

possibilidades de movimento.

3.2-Utilizar os estudos mecânicos sobre os ossos, assim como a

influência dos exercícios sobre os ossos, a fim de desenvolver

programas de treinamento físico.

3.3-Analisar  a  cadeia  cinética  em  função  das  aplicações  nos

programas de treinamento físico.

3.4-Identificar a importância e aplicação do desenvolvimento e

aprendizagem motora.

4-Medidas e Avaliação
Física

4.1-Utilizar os conceitos afetos à antropometria nos processos

que  envolvam  medidas  e  avaliação  física,  visando  orientar  a
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EP

COMPETÊNCIAS INDICADORES

tripulação, em prol da manutenção da qualidade de vida.

4.2-Utilizar  os  principais  instrumentos  de  avaliação

antropométrica, em consonância com as normas em vigor.

5-Prescrição do 

Exercício

5.1-Elaborar  programas  de  exercícios,  observando  as

orientações técnicas vigentes, a fim de estimular o alcance de

melhores resultados físicos e prevenir lesões no corpo humano

por meio dos exercícios aeróbicos, de força e de flexibilidade.

5.2-Empregar  os  principais  mecanismos  de  controle  das

variáveis e recomendações para prescrição do exercício.

5.3-Especificar os riscos associados à prescrição do exercício.

5.4-Citar as recomendações para a prescrição do exercício.

5.5-Conduzir programas de exercícios aeróbicos, de força e de

flexibilidade, de acordo com as normas em vigor .

6-Aplicação de Primeiros

Socorros

6.1-Identificar  os  principais  acometimentos  de  saúde

relacionados à prática de atividades físicas e do esporte.

6.2-Identificar as principais técnicas para os procedimentos de

primeiros socorros.

6.3-Empregar as técnicas para os procedimentos de primeiros

socorros.

6.4-Empregar as técnicas para os procedimentos de salvamento

e de primeiros socorros no meio líquido.

6.5-Identificar  as  principais  causas  de  lesões  associadas  ao
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EP

COMPETÊNCIAS INDICADORES

Esporte e à prática de atividades.

6.6-Relacionar os acidentes acometidos na prática da atividade

física com os respectivos procedimentos de primeiros socorros.

6.7-Aplicar os fundamentos técnicos de abandono de navio.

7-Emprego da 

Didática

7.1-Empregar  os  conceitos  de  Educação  nas  ações  de

planejamento das atividades técnicas de sua responsabilidade.

7.2-Reconhecer  o  papel  da  Educação  Física  no  contexto  da

Educação e das Forças Armadas.

7.3-Aplicar  os  fundamentos  da  comunicação  em  prol  da

adequada condução das atividades e do alcance de melhores

resultados.

7.4-Empregar os diversos tipos de avaliação de acordo com as

necessidades específicas identificadas.

7.5-Utilizar a didática aplicada à Educação Física, em função do

desenvolvimento da aprendizagem significativa.

7.6-Utilizar  documentos de planejamento do ensino a fim de

nortear  sua  prática  pedagógica,  na  busca  de  melhores

resultados no processo ensino-aprendizagem.

8-Normas da 

Educação Física, 

TFM e TAF

8.1-Utilizar as normas em vigor sobre Educação Física a fim de

respaldar as atividades desenvolvidas.

8.2-Utilizar a metodologia prevista na norma em relação ao TFM

e TAF, de acordo com as necessidades de cada OM.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EP

COMPETÊNCIAS INDICADORES

8.3-Fomentar,  continuadamente,  o  cumprimento  das  normas

em vigor,  no que tange à prática das atividades de educação

física correspondentes.

8.4-Elaborar programas de Treinamento Físico Militar, de acordo

com as normas em vigor, a fim de possibilitar a manutenção da

higidez física da tripulação.

9-Psicologia do

Desenvolvimento

Humano e do Esporte

9.1-Utilizar as teorias e técnicas sobre liderança e motivação na

condução  das  atividades  desenvolvidas,  a  fim  de  alcançar

melhores resultados durante as mesmas.

9.2-Reconhecer os estágios do desenvolvimento humano, a fim

de  subsidiar  a  identificação  das  diversas  reações  individuais

durante a prática desportiva.

9.3-Reconhecer os fundamentos da psicologia do esporte, a fim

de  subsidiar  a  identificação  das  diversas  reações  individuais

durante a prática desportiva.

10-Uso de Metodologias

do Treinamento Funcional

10.1-Identificar  os  benefícios  e  cuidados  do  treinamento

funcional  em  prol  da  higidez  física  e  qualidade  de  vida  da

tripulação.

10.2-Empregar os diversos materiais e métodos do treinamento

funcional, de acordo com as normas em vigor, visando otimizar

sua  condução  e  alcançar  melhores  resultados  e  adaptar  o

treinamento a cada especificidade funcional.

11-Ginástica Laboral 11.1-Analisar  as  condições  ergonômicas  de  trabalho  da
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EP

COMPETÊNCIAS INDICADORES

tripulação,  de  acordo coma legislação  pertinente,  em função

identificar necessidades de aprimoramento das mesmas.

11.2-Empregar materiais e métodos na condução da ginástica

laboral.

11.3-Orientar medidas preventivas contra lesões.

12-Treinamento

Desportivo

12.1-Identificar  os  princípios  do  treinamento  desportivo,

aplicando-os em prol  da higidez física e qualidade de vida da

tripulação.

12.2-Empregar os diversos materiais e métodos do treinamento

desportivo, de acordo com as normas em vigor, visando otimizar

sua condução e alcançar melhores resultados.

12.3-Planejar  ciclos  de  treinamento  (Macro,  Meso,  Micro),

visando inclusão na rotina de Treinamento Físico Militar da OM.

13-Esportes Terrestres

13.1-Utilizar  os  fundamentos  básicos,  técnicas  e  regras  dos

esportes,  de  com  a  realidade  de  cada  OM,  sendo  estes:

Voleibol,  Basquetebol,  Tênis  de  Quadra,  Futebol,  Futsal,

Atletismo e Triatlo.

14-Esportes Militares

14.1-Reconhecer  a  importância  dos  esportes  Pentatlo  Naval,

Pentatlo Militar, Corrida de Orientação e Tiro para a Marinha do

Brasil.

14.2-Utilizar os fundamentos básicos, técnicas e regras de cada

modalidade  dos  esportes  militares  para  a  condução  das

atividades relacionadas aos mesmos, de acordo com a realidade
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EP

COMPETÊNCIAS INDICADORES

de cada  OM,  como forma de  incremento  para  a  preparação

física dos militares.

15-Esportes de Combate

15.1-Empregar as técnicas das lutas como iniciação esportiva,

de acordo com a realidade de cada OM.

15.2-Coordenar  atividades  que  envolvam  as  diversas

modalidades de esportes de combates.

15.3-Identificar as noções de arbitragem do Judô e da Esgrima.

16-Atividades e Esportes

Aquáticos

16.1-Identificar  os  princípios  dos  esportes  aquáticos:  Remo,

Vela, Pólo Aquático e Natação, aplicando-os nas atividades de

rotina previstas em cada OM.

16.2-Utilizar a metodologia para o ensino da Natação, visando

contribuir  para  a  higidez  física  e  preparação  para  o  TAF  dos

militares.

16.3-Utilizar  a  metodologia  para  o  ensino  da  Natação  para

diferentes públicos e faixas etárias.

17-Recreação, Lazer e

Psicomotricidade

17.1-Organizar atividades lúdicas, de lazer e recreação, visando

à socialização e à busca pela melhoria da qualidade de vida da

tripulação.

17.2-Realizar  adaptações  necessárias  ao  aproveitamento  de

espaços disponíveis em prol de sua utilização para a prática de

atividades lúdicas,  de lazer e recreação. 
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EP

COMPETÊNCIAS INDICADORES

18-Liderança
18.1-Utilizar  conceitos  de  liderança  aplicada  à  condução  de

equipes em diferentes níveis hierárquicos.

19-Organização

Desportiva e de Eventos

Esportivos

19.1-Organizar jogos, campeonatos e torneios, de acordo com

as necessidades de cada OM.

19.2-Reconhecer  as  bases  históricas  dos  esportes  no  meio

militar.

19.3-Identificar  a  organização  básica  do  desporto  militar  e

setores  esportivos  militares  da  MB,  de  modo  a  subsidiar  as

tarefas a serem desenvolvidas.

19.4-Reconhecer a Organização esportiva nacional (Federações

e Confederações), a fim de subsidiar o planejamento de tarefas

que envolvam contato com tais instituições.

19.5-Conceituar chaveamento e ranking.

20-Sociologia do

 Esporte

20.1-Reconhecer os princípios gerais de Sociologia, aplicando ao

esporte como possibilidade de socialização.

20.2-Definir o papel do esporte na sociedade moderna e na vida

profissional dos militares.

20.3-Relacionar Esporte como ferramenta para a Sociabilidade,

assim como Esporte, lazer e cotidiano, para a construção de um

cotidiano saudável no ambiente de trabalho.

20.4-Relacionar  a  prática da Educação Física e os  fenômenos

sociais.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-EP

COMPETÊNCIAS INDICADORES

21-Atividades físicas para

grupos especiais

21.1-Identificar as principais características dos grupos especiais

(hipertensos, cardiopatas, obesos, diabéticos, crianças, idosos e

grávidas).

22-Manutenção de

Piscina

22.1-Identificar os principais equipamentos, agentes químicos e

seus  tempos  de  reação  para  manutenção  das  piscinas  e

prevenção de acidentes relacionados à presença dos mesmos

na água.

23-Condicionamento e

Higidez Física

23.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.

23.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar.

23.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.

23.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.

23.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.

23.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e de flexibilidade.

23.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma em

vigor.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CB-EP

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Comprometimento

Capacidade de desenvolver

alto grau de compromisso

com os trabalhos e seus

resultados, de modo a tomar

as providências necessárias

para atingir os resultados

previstos.

1.1-Buscar alternativas para o cumprimento das tarefas.

1.2-Buscar  informações  diante  de  desconhecimento  de

tarefas a serem realizadas.

1.3-Buscar informações sobre as tarefas a serem realizadas

para obter melhores resultados.

1.4-Buscar os melhores procedimentos para execução das

atividades, visando melhores resultados.

1.5-Cumprir  os  procedimentos  previstos,  seguindo  as

normas vigentes, primando pela segurança e qualidade nas

atividades realizadas.

1.6-Executar  as  tarefas  zelando  pela  sua  segurança,  do

pessoal envolvido e do material.

1.7-Participar  de  todas  as  etapas  das  atividades,

demonstrando compromisso pelas tarefas.

2-Criatividade

Capacidade de encontrar

novas ideias, viáveis e

adequadas para solução de

problemas, situações inopina-

das e impasses.

2.1-Apresentar novas ideias novas para resolver problemas

cotidianos.

2.2-Buscar alternativas criativas para melhorar as atividades.

2.3-Buscar  alternativas  viáveis  frente  às  limitações  de

recursos materiais e/ou financeiros, primando pelas normas

de segurança.

3-Disponibilidade

Capacidade de se manter

3.1-Demonstrar  disposição  para  o  cumprimento  de

atividades independente do momento solicitado.
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acessível aos militares pares e

subordinados, e/ou engajar-

se em tarefas sempre que

necessário.

3.2-Mostrar  disponibilidade  para  ajudar  em  situações  de

dificuldades ou dúvidas.

3.3-Mostrar-se  receptivo  ao  ouvir  sugestões  e/ou  críticas

para melhoria dos processos. 

4-Foco em Resultados

Capacidade para conduzir os

processos direcionando para

atingir os resultados

esperados.

4.1-Buscar  os  melhores  procedimentos  para  atingir  os

resultados esperados.

4.2-Executar os procedimentos de acordo com os manuais e

normas estabelecidas visando o melhor resultado.

4.3-Manter a atenção durante as atividades realizadas para

evitar erros e maximizar os resultados.

5-Organização e

Planejamento

Capacidade de planejar ações,

organizar ambiente ou equipe

de forma a priorizar a

sequência necessária ou a

forma de execução das

tarefas, visando atingir os

objetivos previstos.

5.1-Manter o local de trabalho organizado buscando facilitar

a fácil localização das ferramentas de trabalho.

5.2-Planejar  a  realização  de  acordo  com  os  prazos  e  a

disponibilidade dos recursos físicos e/ou humanos.

5.3-Planejar de forma objetiva realização das tarefas.

6-Proatividade

Capacidade de apresentar

atitudes prévias capazes de

impedir agravamento de

problemas ou situações

inopinadas que afetem o

6.1  Comunicar  ao  superior  as  dificuldades  que  possam

comprometer a realização das atividades.

6.2 Procurar antecipar-se a possíveis problemas, sugerindo

linhas de ações para solucioná-los ou evitar agravamento.

6.3  Providenciar  sobressalentes  de  materiais  necessários

realização das atividades, evitando possível perda de tempo.
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sucesso do cumprimento das

tarefas.

6.4  Verificar  a  necessidade  de  programação  prévia  das

atividades referente à sua área de atuação.

7-Responsabilidade

Capacidade de cumprir com

seus deveres, assumindo seus

atos e opiniões, mesmo em

situações adversas. 

7.1 Cumprir com os compromissos e obrigações inerentes a

sua função.

7.2 Realizar as tarefas dentro do prazo determinado.

7.3  Responsabilizar-se pelos seus atos  e ações  no âmbito

militar e no social.

8-Liderança

Capacidade de agregar,

orientar e canalizar esforços

pessoais e/ou grupais, a fim

de atingir objetivos

organizacionais,

estabelecendo um clima de

motivação e desenvolvimento

da equipe.

8.1-Praticar a  descentralização  das  tarefas  preparando

membros  da  equipe  para  assumirem  suas

responsabilidades.

8.2-Promover  o  envolvimento  de  todos  na  tarefa  para

garantir o pleno aproveitamento de talentos.

8.3-Reconhecer a importância e o empenho do trabalho em

equipe para o sucesso da missão.

8.4-Identificar  o  potencial  da  equipe  para  estabelecer

vínculos de confiança.

8.5-Cumprir  as  tarefas  estabelecidas,  sem  reclamar  e  ou

promover desmotivação na equipe.

8.6-Estar presente com o grupo nas dificuldades ou eventos

até a solução do problema.

8.7-Diante  de  situações  inesperadas,  manter  a  equipe

motivada e unida.

8.8-Estimular  o  sentimento  de  pertencimento  em  cada
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integrante da equipe.

8.9-Demonstrar segurança e firmeza, promovendo um clima

de confiança.

4.3. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE ES (ESCRITA)

Este  documento  relaciona  as  competências  profissionais  do  CB-ES  e  respectivos

indicadores  que  descrevem  os  comportamentos  observáveis  relacionados  a  uma

determinada competência.  As competências profissionais estão divididas em competências

técnicas e comportamentais.

4.3.1. Perfil Profissional

A Praça especializada em Escrita (ES) opera,  nas diversas OM da MB, os sistemas

referentes ao Ciclo de Processamento de Documentos e à Administração Financeira, correio

eletrônico e controle de pessoal.  Além disso, confecciona documentos de acordo com as

normas em vigor e assessora o fiel na atuação em diversas Contas de Gestão e em Controle

de Sistemas de Administração do Governo Federal.

Para  o  desenvolvimento dessas  competências,  o  CB-ES  é  capacitado no  Curso  de

Especialização  de  Escrita  (C-Espc-ES),  nos  Sistemas,  Normas  e  Equipamentos  afetos  à

especialidade ES comuns e de largo emprego nas diversas OM. Estes Sistemas, Normas e

Equipamentos serão definidos pelas Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e

constam do currículo do curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de CB-ES no exercício  profissional.  Durante  o C-Espc,  o  aluno,

futuro CB-ES, será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades

acadêmicas e toda a carreira do militar.

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-ES
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concludente do C-Espc-ES receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Administração.

Em  consonância  com  o  CNCT,  o  Técnico  em  Administração  executa  funções  de  apoio

administrativo: protocolo e arquivo, confecção e expedição de documentos administrativos e

controle  de  estoques.  Opera  sistemas  de  Informações  gerenciais  de  pessoal  e  material.

Utiliza a ferramenta da informática básica como suporte às operações organizacionais na MB.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CB-ES

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Administração e

Serviços de Secretaria

1.1-Confeccionar  documentos  relativos  a  controle  de  pessoal,

controle  de  publicações,  pagamento  de  pessoal,  pedidos  de

serviço e processos de concessão de condecorações.

1.2-Arquivar  documentos,  observando  técnicas  vigentes  e  de

acordo com as normas competentes.

1.3-Organizar  o  processo  de  elaboração  e  arquivamento  de

coletâneas.

1.4-Empregar  os  procedimentos  para  recebimento,  trâmite

análise e expedição de documentos nos diversos canais utilizados

pela MB.

1.5-Aplicar  procedimentos  para  triagem  de  documentos  na

avaliação, transferência, recolhimento e eliminação dos mesmos,

em consonância com as normas vigentes.

2-Operação de

Softwares Técnicos

2.1-Empregar  as  diversas  funcionalidades  dos  softwares,

utilizando-as  adequadamente  para  o  cumprimento  de  suas

atividades.

2.2-Operar  softwares  técnicos  e  aplicativos  em  uso  na  MB,

conforme normas e procedimentos em vigor.
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2.3-Operar os aplicativos de informática referentes à automação

de  escritório,  padronizados  para  uso  na  MB,  constituídos  de:

sistema operacional  para  microcomputadores,  editor  de textos,

planilha eletrônica, apresentação gráfica e software de navegação

na INTERNET/INTRANET (browser).

2.4-Operar os aplicativos de informática adotados para uso geral

na  Marinha,  desenvolvidos  por  Diretoria  Especializada

competente,  no  ambiente  de  computação  para  grupos  de

trabalho (workflow), correio eletrônico e programas correlatos

utilizados na MB.

3-Emprego da Doutrina

de Comunicações

3.1-Empregar  procedimentos  para  o  gerenciamento  de

documentos e correio eletrônico, observando as normas em vigor,

em prol do adequado manuseio dos mesmos.

3.2-Empregar  procedimentos  de  segurança  no  manuseio  de

documentos sigilosos, conforme normas em vigor, em função da

salvaguarda dos mesmos.

3.3-Utilizar os programas de informática relacionados à assinatura

eletrônica  e  criptografia  autorizados  no  âmbito  da  MB,  em

conformidade com as normas vigentes para o cumprimento de

tarefas que envolvam documentos sigilosos.

3.4-Reconhecer  a  importância  dos  procedimentos  afetos  à

mentalidade de segurança no trato das informações cotidianas da

atuação profissional.

4.1-Empregar os recursos da língua escrita na criação de textos, a

fim de contribuir com o redator na elaboração dos documentos.

4.2-Expressar-se  com  clareza,  coesão  e  objetividade,  na
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4-Utilização do

Português Instrumental

transmissão das informações ou ideias, em função da redação e

revisão de textos.

4.3-Estabelecer  relações  entre  as  situações  de  interação

comunicativa e a produção de textos escritos, aplicando as regras

gramaticais adequadamente.

5-Utilização das

tecnologias de

comunicação oral e

escrita

5.1-Acessar  conhecimentos  sobre  linguagens  dos  sistemas  de

comunicação e informação na resolução de problemas afetos ao

contexto de trabalho.

5.2-Identificar  as  diferentes  linguagens  e  seus  recursos

expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de

informação, em prol das atividades que envolvam a oralidade e a

escrita.

5.3-Relacionar  informações  geradas  nos  sistemas  de

comunicações  e  informação,  considerando  o  contexto  de

trabalho.

6-Emprego de

Publicações e Normas

Técnicas

6.1-Empregar as informações contidas nas publicações e normas

técnicas,  em  função  de  solucionar  situações  cotidianas  do

contexto de trabalho.

6.2-Identificar as normas pertinentes ao desempenho da função

de  escrivão  em  Sindicância,  Processo  de  Deserção  e  Inquérito

Policial Militar.

6.3-Confeccionar  documentos  administrativos,  observando  as

regras  estabelecidas  nas  normas  sobre  documentação  na

Marinha.

7.1-Identificar  Contas  de  Gestão  e  o  Controle  de  Sistemas  de
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7-Controle de Gestorias

e Sistemas de

Administração do

Governo Federal

Administração do Governo Federal e suas aplicabilidades.

7.2-Diferenciar as Contas de Gestão existentes na MB em função

das suas diversas aplicabilidades.

7.3-Aplicar procedimentos para a utilização das Contas de estão

da MB, em consonância com as normas em vigor.

7.4-Utilizar  os  diversos  Sistemas  de  Administração  do  Governo

Federal, em função de suas destinações.

7.5-Empregar  a  legislação afeta  ao  controle  de gestorias  e  aos

Sistemas  de  Administração  do  Governo  Federal,  para  o

cumprimento das atividades de sua responsabilidade.

7.6-Operar  os  sistemas  corporativos,  de  informação  e  de

administração em uso pela Marinha do Brasil, como ferramental

para a solução de situações afetas à especialidade.

7.7-Identificar as atividades afetas à função de Gestor das contas

de  gestão  e  de  responsabilidade  autorizadas,  com  base  nas

normas competentes.

7.8-Prontificar os documentos relativos a processos licitatórios e a

atos  e  acordos  administrativos,  observando  as  normas

competentes.

7.9-Confeccionar  os  documentos  e  processos  de  comprovação,

com  base  nas  normas  em  vigor,  utilizando  as  ferramentas

específicas em uso na MB.

8-Produção oral e

escrita em Inglês

8.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente no

contexto do trabalho.

8.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases  simples  e  usuais,
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escritas  em  textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha.

8.3-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações do ambiente de trabalho.

8.4-Escrever expressões e frases curtas e simples sobre atividades

do trabalho.

9-Condicionamento e

Higidez Física

9.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.

9.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar.

9.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.

9.4-Permanecer dentro d'água, sem uso de auxílios de flutuação e

propulsão, de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.

9.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.

9.6-Realizar exercícios de força muscular, de resistência aeróbica e

de flexibilidade, em prol da qualidade de vida.

9.7-Praticar  as  modalidades  esportivas  previstas  na  norma  em

vigor.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CB-ES

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1.1-Cumprir  os  procedimentos  previstos,  seguindo  as

normas vigentes na Administração Naval.

OSTENSIVO - 4-31 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003

1-Comprometimento

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com os

trabalhos e seus resultados, de

modo a tomar as providências

necessárias para atingir os

resultados previstos.

1.2-Buscar  informações  sobre  as  tarefas  a  serem

realizadas, visando melhor resultado.

1.3-Buscar  todas  as  possibilidades  para  realização  das

tarefas,  informando  aos  superiores  as  dificuldades

encontradas.

1.4-Demonstrar  interesse  nas  tarefas  a  que  está

vinculado.

1.5-Finalizar  as  suas  tarefas,  mantendo  todos  os

envolvidos informados.

1.6-Buscar  alternativas  para  que  as  tarefas  sejam

cumpridas.

1.7-Demonstrar engajamento nas atividades do setor.

1.8-Cumprir os prazos estabelecidos.

2-Comunicação

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas,

escritas ou visuais de forma clara e

objetiva, com entendimento entre

os envolvidos, facilitando a

divulgação e compreensão das

tarefas.

2.1-Transmitir  informações  de forma clara,  facilitando a

correta compreensão.

2.2-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou ordens

mantendo  a postura militar.

2.3-Estimular o diálogo entre os integrantes do setor.

2.4-Fomentar canal de comunicação eficaz entre todos os

participantes da tarefa.

3-Controle Emocional

Capacidade de lidar com situações

que mobilizam afetos e/ou

emoções sem se deixar suplantar

3.1-Permanecer  concentrado  na  realização  de  tarefas,

quando sob pressão ou estresse.

3.2-Agir  corretamente  na  execução  de  procedimentos

previstos em situações de emergência ou estresse.
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por elas, mantendo uma postura

esperada, sem perder a

capacidade de raciocinar e agir de

forma lógica e coerente, segundo

os padrões esperados.

3.3-Manter capacidade de análise e tomada de decisão

em situações de emergência ou estresse.

4-Criatividade

Capacidade de encontrar novas

ideias, viáveis e adequadas para

solução de problemas, situações

inopinadas e impasses.

4.1-Implementar  alternativas  criativas  para  resolver

problemas cotidianos.

4.2-Buscar novas ideias para situações intempestivas.

4.3-Realiza  novas  atividades  para  trazer  melhores

resultados.

5-Discrição

Capacidade de ser comedido em

palavras e atitudes, mantendo

reserva sobre assuntos ou fatos

que não devam ser de

conhecimento público.

5.1-Manter-se  discreto  aos  assuntos  reservados

abordados no seu ambiente de trabalho.

5.2-Evitar comentários com pessoas estranhas a respeito

informações do seu setor.

5.3-Manter a discrição ao receber informações, prezando

pelo sigilo.

6-Disponibilidade

Capacidade de se manter acessível

aos militares pares e

subordinados, e/ou engajar-se em

tarefas sempre que necessário.

6.1-Mostrar-se acessível para ajudar outros militares  em

momentos de dificuldades.

6.2-Permanecer  disposto  para  cumprir  tarefas,

independente do dia e hora.

6.3-Demonstrar  prontidão  para  tirar  realizar  tarefas

inesperadas.

7-Organização e Planejamento

Capacidade de planejar ações,

organizar ambiente ou equipe de

forma a priorizar a sequência

necessária ou a forma de execução

7.1-Organizar  o  ambiente  de  trabalho  visando  a

localização dos instrumentos de trabalho.

7.2-Planejar a realização das tarefas de forma objetiva.

7.3-Conciliar  a  realização  das  atividades  com  o  tempo

para o cumprimento no prazo estipulado.
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das tarefas, visando atingir os

objetivos previstos.

7.4-Programar  a  realização  das  tarefas  conforme  os

recursos  físicos  e  humanos  disponíveis  e  os  prazos

estipulados.

8-Proatividade

Capacidade de apresentar atitudes

prévias capazes de impedir

agravamento de problemas ou

situações inopinadas que afetem o

sucesso do cumprimento das

tarefas.

8.1-Antecipar-se a possíveis problemas, buscando linhas

de  ação para solução.

8.2-Comunicarão  superior  as  dificuldades  que

comprometam  processos,  antes  de  agravamento  de

problemas.

8.3-Verificar a necessidade de programação prévia das 

atividades do setor.

8.4-Realizar  as  ações,  dentro do seu nível  de decisão e

que sejam necessárias ao cumprimento das tarefas, sem

perder tempo.

9-Trabalho em Equipe

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se nas

atividades em grupo, para atingir

objetivos comuns.

9.1-Trabalhar  de  forma  participativa  buscando  a

realização das tarefas propostas.

9.2-Manter a cordialidade entre todos os integrantes da

equipe.

9.3-Colaborar  com  os  integrantes  da  equipe  na  divisão

das tarefas visando diminuir a sobrecarga de trabalho.

10-Liderança

Capacidade de agregar, orientar e

canalizar esforços pessoais e/ou

grupais, a fim de atingir objetivos

organizacionais, estabelecendo um

clima de motivação e

desenvolvimento da equipe.

10.1-Praticar  a  descentralização  das  tarefas  preparando

membros  da  equipe  para  assumirem  suas

responsabilidades.

10.2-Promover o envolvimento de todos na tarefa para 

garantir o pleno aproveitamento de talentos.

10.3-Reconhecer a importância e o empenho do trabalho 

em equipe para o sucesso da missão.

10.4-Identificar  o  potencial  da  equipe  para  estabelecer
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vínculos de confiança.

10.5-Cumprir as tarefas estabelecidas, sem reclamar e ou

promover desmotivação na equipe.

10.6-Estar  presente  com  o  grupo  nas  dificuldades  ou

eventos até a solução do problema.

10.7-Diante  de  situações  inesperadas,  manter  a  equipe

motivada e unida.

10.8-Estimular o sentimento de pertencimento em cada

integrante da equipe.

10.9-Demonstrar  segurança  e  firmeza,  promovendo  um

clima de confiança.

4.4. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE FR (FAROL) 

Este  documento  relaciona  as  competências  profissionais  do  CB-FR  e  respectivos

indicadores  que  descrevem  os  comportamentos  observáveis  relacionados  a  uma

determinada competência.  As competências profissionais estão divididas em competências

técnicas e comportamentais.

4.4.1. Perfil Profissional

A  Praça  especializada  em  Farol  (FR)  é  responsável  pela  operação,  manutenção,

controle administrativo e instalação de auxílios à navegação nos mais variados ambientes,

observando as normas em vigor. O FR é figura indispensável no guarnecimento de faróis.

Para o desenvolvimento dessas competências,  o CB-FR é capacitado,  no Curso de

Especialização de Faroleiro (C-Espc-FR), nos sistemas e equipamentos comuns ou de largo

emprego nos  serviços  de sinalização náutica da MB.  Estes  sistemas e  equipamentos  são

definidos pelas Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) e constam do currículo

do curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-FR no exercício profissional. Durante o C-Espc, o CB-FR
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será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades acadêmicas e

toda a carreira do militar.

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-FR

concludente  do  C-Espc-FR  receberá  diploma  de  Técnico  de  Nível  Médio  em  Sinalização

Náutica.  Em  consonância  com  o  CNCT  o  CB-FR  presta  suporte  e  compõe  equipes

multidisciplinares direcionadas às diversas tecnologias na área de Auxílios à Navegação da

MB.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-FR 

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Aplicação de

conceitos básicos de

matemática

1.1-Resolver problemas aritméticos e algébricos relacionados aos

números  inteiros,  frações,  razão,  proporção,  potências,

porcentagem, radicais e sistemas de medidas.

1.2-Resolver  problemas  de  trigonometria  relacionados  ao

cômputo de área, bem como distâncias verticais e horizontais.

1.3-Interpreta   r gráficos e tabelas.

2-Aplicação de

conceitos básicos de

física

2.1-Resolver  problemas  envolvendo  unidades  de  medidas  e

aproximações numéricas utilizando da notação científica.

2.2-Identificar  os  princípios  da  ótica  aplicados  aos  auxílios  à

navegação.

3-Aplicação de

conceitos básicos de

Eletricidade

3.1-Descrever  os  princípios  da  geração  e  condução  de

eletricidade.

3.2-Distinguir terminologias elétricas: tensão, placas de circuitos

impressos,  fontes  de  corrente  contínua  alternada,  circuitos  de
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corrente contínua em série e em paralelo, resistência, resistores e

potência elétrica.

3.3-Descrever componentes e símbolos de um circuito básico CC e

CA.

3.4-Descrever os princípios das Leis de Ohm.

4-Caracterização de

auxílios à navegação

4.1-Descrever o processo de evolução dos auxílios à navegação

através dos tempos.

4.2-Descrever  as  atribuições  dos  órgãos  e  associações

internacionais e nacionais envolvidos com os auxílios à navegação.

4.3-Identificar  definições  e  conceitos  básicos  sobre  auxílios  à

navegação.

4.4-Identificar as características luminosas utilizadas nos auxílios à

navegação.

4.5-Identificar  os  sinais  náuticos  que  configuram  o  sistema  de

balizamento marítimo adotado no Brasil.

4.6-Descrever as regras para utilização dos auxílios à navegação

que configuram o sistema de balizamento marítimo adotado no

Brasil.

4.7-Identificar os auxílios  à  navegação  que  configuram  a

sinalização náutica complementar adotada no Brasil.

4.8-Descrever as regras para utilização dos auxílios à navegação

que configuram a sinalização náutica complementar adotada no

Brasil.

4.9-Descrever  as  regras  empregadas  em  balizamentos  de  uso

restrito.
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4.10-Descrever as regras empregadas em balizamentos destinados

à demarcação de perímetro de segurança nas proximidades de

usinas  hidroelétricas,  à  sinalização  de  áreas  aquícolas  e  à

demarcação de área militar. 

5-Manutenção e

dimensionamento de

componentes

eletroeletrônicos de

auxílios à navegação

5.1-Dimensionar baterias estacionárias.

5.2-Instalar baterias estacionárias.

5.3-Manter baterias  estacionárias,  observando os cuidados com

níveis de toxidade.

5.4-Dimensionar equipamentos luminosos e seus acessórios.

5.5-Instalar equipamentos luminosos e seus acessórios.

5.6-Manter equipamentos luminosos e seus acessórios.

5.7-Dimensionar sistemas de geração de energia fotovoltaica.

5.8-Instalar sistemas de geração de energia fotovoltaica.

5.9-Manter sistemas de geração de energia fotovoltaica.

5.10-Dimensionar  quadros  elétricos  utilizados  nos  auxílios  à

navegação.

5.11-Instalar quadros elétricos utilizados nos auxílios à navegação.

5.12-Manter quadros elétricos utilizados nos auxílios à navegação.

5.13-Instalar respondedores radar (RACON).

6-Manutenção,

instalação e

dimensionamento de

6.1-Efetuar pintura em auxílios à navegação fixos e flutuantes.

6.2-Empregar os conhecimentos de manutenção para a execução

de reparos em estruturas de auxílios à navegação.

OSTENSIVO - 4-38 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003

estruturas utilizadas

nos auxílios à

navegação

6.3-Dimensionar acessórios e equipamentos de fundeio.

6.4-Manter acessórios e equipamentos de fundeio.

6.5-Instalar para-raios.

7-Controle

administrativo dos

auxílios à navegação

7.1-Citar a legislação pertinente afeta aos auxílios à navegação

7.2-Identificar as definições e conceitos para efeito de aplicação

da NORMAM-17.

7.3-Descrever a fiscalização dos auxílios à navegação.

7.4-Descrever  as  recomendações  no  caso  de  degradação  da

qualidade de um balizamento sob responsabilidade de entidades

extra-MB.

7.5-Citar  as  normas  de  proteção  de  faróis  e  demais  auxílios  à

navegação e de responsabilidades do navegante.

7.6-Efetuar o cálculo do índice de eficácia de um balizamento ou

auxílio à navegação.

7.7-Descrever  os  procedimentos  administrativos  para  o

estabelecimento,  cancelamento  e  alteração  de  auxílios  à

navegação.

7.8-Citar os requisitos para operação e manutenção  dos auxílios à

navegação por entidade extra-MB.

7.9-Efetuar a comunicação de alteração em auxílios à navegação

observando as normas em vigor.

7.10-Efetuar  as  gestões  necessárias  para  a  manutenção  e  o
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controle do balizamento.

7.11-Formular quadro de controle dos auxílios à navegação.

7.12-Preencher  as  fichas  dos  sinais  e  papeletas  de

manutenção/inspeção dos auxílios à navegação

7.13-Controlar  os  estoques  de  sobressalentes  técnicos

compatíveis com as necessidades do balizamento.

8-Execução de

manobras para

implantação e

manutenção dos

auxílios à navegação

8.1-Utilizar nós e voltas nas fainas marinheiras atinentes ao auxílio

à navegação.

8.2-Realizar rodízios de sinais flutuantes.

8.3-Manobrar botes a remo e a motor.

8.4-Realizar  os  procedimentos  adequados  para  embarque  e

desembarque de pessoal e material e milhas.

8.5-Distribuir pessoal, material e combustíveis nos botes a remo e

a motor, priorizando a estabilidade das mesmas.

9-Aplicação de

conceitos básicos de

navegação no

posicionamento de

sinais flutuantes

9.1-Utilizar  com  eficiência  todas  as  publicações  náuticas

necessárias à navegação.

9.2-Auxiliar  na  condução  de  lanchas  balizadoras  empregando

conhecimentos de navegação.

9.3-Empregar  os  conhecimentos  de  navegação  no

desenvolvimento  das  atividades  operativas  tais  como,  rodízios,

posicionamento e lançamentos.

10.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  utilização  de

ferramentas, equipamentos e instrumentos de medidas.

10.2-Utilizar ferramentas de uso geral.
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10-Utilização de

ferramentas,

equipamentos e

instrumentos de

medidas

10.3-Utilizar ferramentas empregadas para corte de metais.

10.4-Operar máquina de furar, esmeril e esmerilhadeira.

10.5-Utilizar  instrumentos  de  medidas;  réguas,  esquadro

combinado, riscador, compasso, escala graduadas e trena.

10.6-Interpretar informações obtidas na utilização de paquímetro

e converter medidas.

10.7-Manter  em  condições  de  pronto  uso  as  ferramentas  e

equipamentos de trabalho.

11-Tradução de

manuais técnicos de

estrutura simples

11.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente

no contexto dos auxílios à navegação.

11.2-Interpretar palavras, expressões e frases usuais, escritas em

textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e  folhetos

empregados no contexto técnico em que trabalha.

11.3-Interpretar  principais  instruções  contidas  em  manuais  e

planos em Inglês.

11.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e  equipamentos  de

manuais e planos em Inglês.

12-Cumprimento das

normas de segurança

12.1-Observar os avisos e normas de segurança preconizadas para

equipamentos, compartimentos e áreas de trabalho.

12.2-Verificar as condições do ambiente de trabalho que possam

oferecer risco a segurança do pessoal.

12.3-Interpretar os avisos ou lembretes de alerta de segurança.

12.4-Utilizar  o  equipamento  de  proteção  individual  compatível

com a tarefa a executar, orientando outros militares envolvidos na
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faina. 

12.5-Identificar  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência

acidentes. 

12.6-Confeccionar Relatório de Análise de Risco.

12.7-Identificar situações de risco na área de atuação profissional

em decorrência do erro humano.

12.8-Adotar procedimentos para evitar a poluição e contaminação

durante as fainas nos auxílios à navegação.

12.9-Executar  fainas  em  altura  observando  as  normas  de

segurança.

13-Execução de

procedimentos de

primeiros socorros

13.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  na  execução  de

primeiros socorros.

13.2-Caracterizar primeiros socorros.

13.3-Diferenciar  contusões,  anomalias  de temperatura  corporal,

queimaduras e hemorragias.

13.4-Diferenciar  fraturas,  deslocamentos,  comoções,

traumatismos e lesões de articulações e membros.

13.5- Identificar os tipos de queimaduras.

13.6-Aplicar técnicas de primeiros socorros de imobilização.

13.7-Aplicar  técnicas  de primeiros  socorros  para  tratamento de

ferimentos (estancamento e bandagem).

13.8-Aplicar técnicas de primeiros socorros em caso de choque

elétrico.
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13.9-Agir  com  destreza  em  caso  de  picada  de  animais

peçonhentos,  quando  em  atividades  envolvendo  auxílios  à

navegação.

14-Condicionamento

e Higidez Física

14.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.

14.2-Identificar  as  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar.

14.3-Nadar de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.

14.4-Permanecer dentro d'água, sem uso de auxílios de flutuação

e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.

14.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na norma

em vigor.

14.6-Realizar exercícios de força muscular, de resistência aeróbica

e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida.

14.7-Praticar  as  modalidades esportivas  previstas  na norma em

vigor.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DO CB-FR

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Comprometimento

Capacidade de desenvolver

alto grau de compromisso com

as tarefas e seus resultados,

1.1-Executar suas tarefas, mantendo-se preocupado com a

segurança, do pessoal com quem trabalha e do material.
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de modo a tomar as

providências necessárias para

atingir os resultados previstos.

2-Comunicação 

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas,

escritas ou visuais de forma

clara e objetiva, com enten-

dimento entre os envolvidos,

facilitando a divulgação e

compreensão das tarefas.

2.1-Facilitar o diálogo e a interação entre os militares.

2.2-Estimular a comunicação entre os militares.

2.3-Ser claro e objetivo ao expor suas ideias ou ordens.

3-Criatividade 

Capacidade de encontrar

novas ideias, viáveis e

adequadas para solução de

problemas, situações

inopinadas e impasses.

3.1-Apresentar  alternativas  novas  para  melhorar  os

processos de trabalho.

4-Cultura de qualidade

Capacidade de primar pela

qualidade, buscando contínu

as melhorias para aperfeiçoa-

mento dos processos de

trabalho, otimizando os

resultados.

4.1-Manter-se atualizado nas qualificações profissionais.

4.2-Executar  os  procedimentos,  de  acordo  com  os

manuais e normas de segurança estabelecidas.

4.3-Empenhar-se  na  boa  execução  das  tarefas  e  na

cooperação  naquelas  que  não  fazem  parte  da  sua

especialidade.

4.4-Manter atenção elevada durante as tarefas para evitar

erros e maximizar resultados.
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5-Disponibilidade 

Capacidade de se manter

acessível aos militares pares e

subordinados, e/ou engajar-se

em tarefas sempre que

necessário.

5.1-Mostrar disposição para o cumprimento das missões,

independente do dia e hora.

6-Espírito de equipe

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se

nas atividades coletivas,

contribuir espontânea e

desinteressadamente com as

atividades de outrem,

esforçando-se em benefício de

uma causa comum, sem ater-

se aos problemas peculiares e

limitados a sua função.

6.1-Manter  a  equipe  informada  sobre  as  etapas  e/ou

alterações das tarefas.

6.2-Escutar  opinião  dos  militares  da  equipe  sobre  as

tarefas rotineiras.

6.3-Compartilhar com a equipe, experiências profissionais

anteriores  e  conhecimentos  que  influenciam  no

desenvolvimento das tarefas.

6.4-Estimular  o  espírito  de  coesão  e  camaradagem  da

equipe.

6.5-Estimular o surgimento de ideias criativas pela equipe,

disseminando-as sem apropriar-se delas.

6.6-Participar  de  todas  as  tarefas,  inclusive  as  que

requerem força física.

7-Iniciativa

Capacidade de agir, em tempo

hábil e de forma adequada,

sobre ideias e/ou fatos

inesperados, principalmente

em situações de emergência

e/ou perigo, independente de

7.1-Buscar informações sobre o andamento das tarefas em

vez de apenas esperar o pronto delas.
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ordem, visando a uma solução

imediata.

8-Liderança

Capacidade de agregar,

orientar e canalizar esforços

pessoais e/ou grupais, a fim

de atingir objetivos

organizacionais,

estabelecendo um clima de

motivação e desenvolvimento

da equipe.

8.1-Atentar  para  a  satisfação  da  equipe  quanto  às

condições de trabalho. 

8.2  -  Empenhar-se  no  adestramento  de  pares  e

subordinados. 

8.3-Praticar a descentralização das tarefas preparando as

pessoas para assumirem suas responsabilidades.

8.4-Promover  o  envolvimento  de  todos  na  tarefa  para

garantir o pleno aproveitamento de talentos.

8.5-Identificar  o  potencial  da  equipe  para  estabelecer

vínculos de confiança.

8.6-Demonstrar credibilidade por meio do exemplo.

8.7-Agregar novos conhecimentos ao apontar os erros da

equipe.

8.8-Incentivar a equipe na busca de soluções criativas para

problemas recorrentes.

9-Motivação 

Capacidade de estimular a

equipe no alcance das metas e

cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados.

9.1-Demonstrar  entusiasmo e  energia  para  a  equipe  na

execução das tarefas ou superação de dificuldades.
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10-Objetividade

Capacidade de lidar com

situações ou problemas de

maneira prática e direta,

discriminando os fatores

essenciais entre os vários

aspectos apresentados,

visando alcançar um resultado

satisfatório.

10.1-Direcionar  ações  para  alcance  de  objetivos,  sem

perder tempo ou desviar interesses e atividades.

11-Organização e

Planejamento

Capacidade de planejar ações,

organizar ambiente ou equipe,

de forma a priorizar a

sequência necessária ou a

forma de execução das

tarefas, visando atingir os

objetivos previstos.

11.1-Disponibilizar  o  tempo  ideal  para  solucionar  os

problemas, não sendo precipitado nem tardio.

11.2-Esquematizar  o  desenvolvimento  das  diversas

atividades de modo sistemático e coerente para posterior

execução.

11.3-Executar as ordens, priorizando as mais importantes.

11.4-Distribuir  imparcialmente  as  tarefas  de  modo  a

potencializar os resultados.

11.5-Compatibilizar a realização das tarefas com o tempo,

de forma a cumprir as missões dentro do prazo.

11.6-Planejar  a  execução  das  tarefas,  de  acordo  com

prazos e disponibilidade de recursos físicos e humanos.

12-Proatividade

Capacidade de apresentar

atitudes prévias para impedir

situações inopina das ou

12.1-Transferir conhecimentos, anteriormente adquiridos,

para  a  equipe  visando  aprimorar  resultados  futuros,

mesmo que não vinculados diretamente ao seu trabalho.
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agravamento de problemas

que afetem o cumprimento

das tarefas.

13-Relacionamento

Interpessoal

Capacidade de interação

empática e respeitosa, mesmo

em situações ad- versas, sob

pressão ou de estresse

intenso, mantendo um

ambiente organizacional

agradável e unido.

13.1-Ser cortês no trato com a equipe.

13.2-Respeitar  o  conhecimento do pessoal  envolvido na

execução da tarefa, agindo com tolerância perante erros,

limites e desconhecimentos.

13.3-Separar questões profissionais das pessoais.

13.4-Ter paciência em situações rotineiras, adversas e/ ou

inopinadas.

14-Responsabilidade

Capacidade de cumprir com

seus deveres, assumindo seus

atos e opiniões, mesmo em

situações adversas.

14.1-Cumprir com as obrigações inerentes à sua função.

14-Responsabilidade

Capacidade de cumprir com

seus deveres, assumindo seus

atos e opiniões, mesmo em

situações adversas.

14.1-Cumprir com as obrigações inerentes à sua função.

15-Tomada de decisão

Capacidade de analisar riscos,

oportunidades e as variáveis

envolvidas em uma tarefa,

15.1-Analisar  os  riscos  e  oportunidades  de  todas  as

alternativas possíveis para a tomada de decisão.
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visando escolher a alternativa

mais adequada para a solução

do problema dentro do prazo

estimado e de acordo com as

normas vigentes.

16-Zelo

Capacidade de preocupar-se

ao lidar com projetos, tarefas,

objetos ou máquinas, com o

fim de evitar o desperdício de

recursos ou danos materiais.

16.1-Ser  cuidadoso  no  manuseio  dos  equipamentos,

ferramentas e manuais.

16.2-Resguardar de danos o ambiente de trabalho, seus

equipamentos, ferramentas e manuais.

4.5. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE PL (PAIOL)

Este  documento  relaciona  as  competências  profissionais  do  CB-PL  e  respectivos

indicadores  que  descrevem  os  comportamentos  observáveis  relacionados  a  uma

determinada competência. As competências profissionais estão divididas em competências

técnicas e comportamentais.

4.5.1 Perfil Profissional

A  Praça  especializada  em  Paiol  (PL)  opera,  nas  diversas  OM  da  MB,  os  sistemas

referentes à elaboração e gerenciamento de documentos, correio eletrônico e controle de

material.  Além  disso,  confecciona  documentos  de  acordo  com  as  normas  em  vigor  e

assessora na atuação do fiel em diversas Contas de Gestão e em Controle de Sistemas de

Administração do Governo Federal. Para o desenvolvimento dessas competências, o CB-PL é

capacitado  no  Curso  de  Especialização  em  Paiol  (C-Espc-PL),  nos  Sistemas,  Normas  e

Equipamentos afetos à especialidade PL comum se de largo emprego nas diversas OM. Estes

Sistemas,  Normas e  Equipamentos  pelas  Organizações   Militares   Orientadoras   Técnicas

(OMOT)  e  constam  do currículo do curso.
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As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de CB-PL no exercício  profissional.  Durante  o C-Espc,  o  aluno,

futuro CB-PL, será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades

acadêmicas e toda a carreira do militar.

De  acordo  com  Portaria  Normativa  Interministerial  MEC/MD,  que  dispõe  sobre

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na

MB e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-PL

concludente do C- Espc-PL receberá diploma de Técnico de Nível Médio em Administração.

Em  consonância  com  o  CNCT,  o  Técnico  em  Administração  executa  funções  de  apoio

administrativo: protocolo e arquivo, confecção e expedição de documentos administrativos e

controle  de  estoques.  Opera  sistemas  de  Informações  gerenciais  de  pessoal  e  material.

Utiliza a ferramenta da informática básica como suporte às operações organizacionais na MB.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CB-PL

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Operação do Sistema de

Abastecimento

1.1-Empregar  procedimentos  para  providenciar

dotação de itens.

1.2-Identificar fontes de obtenção de material de

acordo com a sua jurisdição.

1.3-Empregar processos e sistemas de medidas em

atividades de abastecimento.

1.4-Utilizar  técnicas  de  armazenagem  conforme

normas em vigor.

1.5-Empregar  procedimentos  para  reposição  de

estoque,  de  acordo  com  as  necessidades

identificadas.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CB-PL

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1.6-Empregar  procedimentos  de  obtenção  de

sobressalentes,  no  país  e  no  exterior,  afetos  ao

Programa Geral de Manutenção.

1.7-Discriminar  procedimentos  para  controle  de

estoque.

1.8-Escriturar  pedidos de material  em função de

prover a manutenção de estoque de material.

1.9-Empregar procedimentos para suplementação

de  crédito,  utilizando  normas  e  ferramentas

disponíveis.

1.10-Empregar  procedimentos  de  requisição  de

material  de consumo, de acordo com as normas

vigentes.

2-Gerência de Material

2.1-Realizar  os  procedimentos  para  perícia  e

armazenagem de material, observando as normas

em vigor.

2.2-Utilizar manuais de catalogação em função de

realizar a adequada identificação do material.

2.3-Empregar  planos  e  desenhos  técnicos  de

identificação de material.

2.4-Utilizar  listas  de  dotações  integradas  na

identificação de material.

2.5-Controlar  a  entrada  e  saída  de  material,
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CB-PL

COMPETÊNCIAS INDICADORES

utilizando as ferramentas disponíveis.

3-Emprego de Publicações e Normas

Técnicas

3.1-Empregar  as  informações  contidas  nas

publicações  e  normas  técnicas,  em  função  de

solucionar  situações  cotidianas  do  contexto  de

trabalho.

3.2-Confeccionar  documentos  administrativos,

observando  as  regras  estabelecidas  nas  normas

sobre material na marinha.

4-Controle de Bens

4.1-Discriminar  procedimentos  para  controle

patrimonial.

4.2-Aplicar princípios de Contabilidade no controle

de bens patrimoniais.

5-Operação de Softwares 

Técnicos

5.1-Empregar  as  diversas  funcionalidades  dos

softwares,  utilizando-as  adequadamente  para  o

cumprimento de suas atividades.

5.2-Operar softwares técnicos e aplicativos em uso

na  MB,  conforme  normas  e  procedimentos  em

vigor. 

5.3-Operar os aplicativos de informática referentes

à automação de escritório, padronizados para uso

na MB, constituídos de: sistema operacional para

microcomputadores,  editor  de  textos,  planilha

eletrônica,  gerador  de  banco  de  dados,
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CB-PL

COMPETÊNCIAS INDICADORES

apresentação gráfica e software de navegação na

INTERNET/INTRANET (browser).

5.4-Operar os aplicativos de informática adotados

para  uso  geral  na  Marinha,  desenvolvidos  por

Diretoria  Especializada competente,  no ambiente

de  computação  para  grupos  d  e   trabalho

(workflow), Lotus Notes/SIGDEM.

6-Controle de Gestorias e 

Sistemas de

Administração do Governo Federal

6.1-Identificar Contas de Gestão e o Controle de

Sistemas de Administração do Governo Federal e

suas aplicabilidades.

6.2-Diferenciar as Contas de Gestão existentes na

MB em função das suas diversas aplicabilidades.

6.3-Aplicar  procedimentos  para  a  utilização  das

Contas de Gestão da MB afetas  ao material,  em

consonância com as normas em vigor.

6.4-Utilizar os diversos Sistemas de Administração

do  Governo  Federal  referentes  ao  material,  em

função de suas destinações.

6.5-Empregar  a  legislação  afeta  ao  controle  de

gestorias  do  material  e  aos  Sistemas  de

Administração  do  Governo  Federal,  para  o

cumprimento  das  atividades  de  sua

responsabilidade.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CB-PL

COMPETÊNCIAS INDICADORES

6.6-Operar  os  sistemas  corporativos,  de

informação  e  de  administração  em  uso  pela

Marinha  do  Brasil,  como  ferramental  para  a

solução de situações afetas à especialidade.

6.7-Identificar  as  atividades  afetas  à  função  de

Gestor das contas de gestão e de responsabilidade

autorizadas, com base nas normas competentes.

6.8-Confeccionar  os  documentos  relativos  a

gerência  de  material,  observando  as  normas

competentes.

6.9-Confeccionar  os  documentos  e  processos  de

comprovação  sobre  material,  com  base  nas

normas  em  vigor,  utilizando  as  ferramentas

específicas em uso na MB.

6.10-Desempenhar  a  função  de  agente

subordinado  nas  contas  de  gestão  e  de

responsabilidade:  Material  e  SISBENF,

Municiamento  e  Suprimento  de  Fundos,  em

função do cumprimento da legislação em vigor.

7-Utilização das tecnologias de

comunicação oral e escrita

7.1-Acessar  conhecimentos  sobre  linguagens  dos

sistemas  de  comunicação  e  informação  na

resolução  de  problemas  afetos  ao  contexto  de

trabalho.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CB-PL

COMPETÊNCIAS INDICADORES

7.2-Identificar  as  diferentes  linguagens  e  seus

recursos  expressivos  como  elementos  de

caracterização  dos  sistemas  de  informação,  em

prol das atividades que envolvam a oralidade e a

escrita.

7.3-Relacionar  informações geradas  nos  sistemas

de  comunicações  e  informação,  considerando  o

contexto de trabalho.

8-Utilização do Português

Instrumental

8.1-Empregar  os  recursos  da  língua  escrita  na

criação  de  textos,  a  fim  de  contribuir  com  o

redator na elaboração dos documentos.

8.2-Expressar-se  com  clareza,  coesão  e

objetividade,  na transmissão das informações ou

ideias, em função da redação e revisão de textos.

8.3-Estabelecer  relações  entre  as  situações  de

interação  comunicativa  e  a  produção  de  textos

escritos,  aplicando  as  regras  gramaticais

adequadamente.

9-Utilização da Doutrina de

Comunicações

9.1-Empregar  procedimentos  para  o

gerenciamento  de  documentos  e  correio

eletrônico,  observando  as  normas  em  vigor,  em

prol do adequado manuseio dos mesmos.

9.2-Empregar  procedimentos  de  segurança  no
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CB-PL

COMPETÊNCIAS INDICADORES

manuseio  de  documentos  sigilosos,  conforme

normas em vigor, em função da salvaguarda dos

mesmos.

9.3-  Identificar  os  programas  de  informática

relacionados à assinatura eletrônica e criptografia

autorizados no âmbito da MB, em conformidade

com as normas vigentes.

10-Administração e Manuseio de

expediente

10.1-Confeccionar  documentos  relativos  à  rotina

de material.

10.2-Arquivar  documentos,  observando  técnicas

vigentes e de acordo com as normas competentes.

10.3-Organizar  o  processo  de  elaboração  e

arquivamento de coletâneas.

10.4-Empregar  os  procedimentos  para

recebimento,  trâmite  análise  e  expedição  de

documentos  nos  diversos  canais  utilizados  pela

MB.

11-Produção oral e escrita

em Inglês

11.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de

uso corrente no contexto do trabalho.

11.2-Interpretar  palavras,  expressões  e  frases

simples  e  usuais,  escritas  em  textos,  avisos,

painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e  folhetos

empregados no contexto técnico em que trabalha.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CB-PL

COMPETÊNCIAS INDICADORES

11.3-Interpretar  as  principais  instruções  contidas

em manuais e planos escritos em Inglês.

11.4-Extrair  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos de manuais e planos em Inglês.

11.5-Empregar,  oralmente,  expressões  e  frases

simples para descrição de situações do ambiente

de trabalho.

11.6-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos

sistemas e equipamentos.

11.7-Escrever expressões e frases curtas e simples

sobre atividades do trabalho.

12-Condicionamento 

e Higidez Física

12.1-Identificar o valor da higidez física para a vida

militar.

12.2-Identificar  as  normas  condicionantes

referentes ao treinamento físico militar.

12.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.

12.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de

auxílios de flutuação e propulsão, de acordo com

os parâmetros estabelecidos na norma em vigor.

12.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CB-PL

COMPETÊNCIAS INDICADORES

12.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de

resistência aeróbica e de flexibilidade, em prol da

qualidade de vida.

12.7-Praticar  as  modalidades esportivas  previstas

na norma em vigor.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CB- PL

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Comprometimento

Capacidade de desenvolver

alto grau de compromisso

com os trabalhos e seus

resultados, de modo a

tomar as providências

necessárias para atingir os

resultados previstos.

1.1-Cumprir todos os procedimentos previstos nas normas

vigentes.

1.2-Buscar  informações para  a  execução de suas  tarefas,

visando obter melhores resultados.

1.3-Verificar todas as possibilidades para a conclusão das

tarefas.

1.4-Demonstrar interesse na realização das atividades.

1.5-Providenciar  os  meios  para  o  cumprimento  de  suas

atividades.

1.6-Providenciar  novos meios quando da necessidade de

assegurar um resultado importante.

2-Comunicação

Capacidade de transmitir e

receber informações

faladas, escritas ou visuais

de forma clara e objetiva,

2.1-Comunicar-se  com  clareza,  facilitando  a  correta

compreensão.

2.2-Buscar o diálogo entre todos os envolvidos na tarefa.

2.3-Dirimir todas as dúvidas que facilitem a realização das

tarefas.
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com entendi- mento entre

os envolvidos, facilitando a

divulgação e  compreensão

das tarefas.

3-Disponibilidade

Capacidade de se manter

acessível aos militares pares

e subordinados, e/ou

engajar-se em tarefas

sempre que necessário.

3.1-Mostrar-se disposto para o cumprimento das atividades

de seu setor.

3.2-Demonstrar  prontidão  para  colaborar  com  todos,

sempre que necessário.

3.3-Mostrar-se receptivo para ouvir sugestões e/ou críticas

para melhoria dos processos.

4-Iniciativa

Capacidade de agir, em

tempo hábil e de forma

adequada, sobre ideias e/ou

fatos inesperados,

principalmente em

situações de emergência

e/ou perigo, independente

de ordem, visando a uma

solução imediata. 

4.1-Realizar suas tarefas rotineiras, sem a necessidade de

cobranças de superiores. 

4.2-Executar as ações, que estejam no seu nível de decisão

e que sejam necessárias ao sucesso das tarefas, sem perder

tempo aguardando ordens.

4.3-Agir de forma espontânea e colaborativa frente a uma

demanda,  a  fim de contribuir  para melhor  execução das

tarefas.

5-Organização e

Planejamento

Capacidade de planejar

ações, organizar ambiente

ou equipe de forma a

priorizar a sequência

5.1-Planejar a execução das atividades no setor, seguindo

as normas e procedimentos. 

5.2-Organizar  o  ambiente  de  trabalho,  facilitando  a

execução das atividades cotidianas.

5.3-Planejar  a  realização  das  tarefas,  de  modo  prático e

objetivo.
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necessária ou a forma de

execução das tarefas,

 visando atingir os objetivos

previstos.

5.4-Organizar  e  planejar  a  execução  das  tarefas  com  o

tempo, afim do cumprimento dentro dos prazos.

6-Responsabilidade

Capacidade de cumprir com

seus deveres, assumindo

seus atos e opiniões, mesmo

em situações adversas.

6.1-Cumprir  todos  os  procedimentos  e  obrigações

inerentes à sua função.

6.2-Realizar as tarefas dentro do prazo determinado.

6.3-Reportar  todas  as  dificuldades  que  impeçam  a

realização de uma atividade.

6.4-Ser  responsável  pelos  seus  atos  e  ações  no  âmbito

social e militar.

7-Trabalho em Equipe

Capacidade de interagir

positivamente e integrar-se

nas atividades em grupo

para atingir objetivos

comuns.

7.1-Trabalhar  de  forma  harmoniosa  com  todos  os

integrantes da equipe.

7.2-Buscar ajudar a todos de seu setor para o cumprimento

da tarefa.

7.3-Colaborar  com  os  demais  integrantes  na  divisão  das

atividades do setor, evitando a sobrecarga de trabalho.

8-Liderança

Capacidade de agregar,

orientar e canalizar esforços

pessoais e/ou grupais, a fim

de atingir objetivos

8.1-Praticar  a  descentralização  das  tarefas  preparando

membros  da  equipe  param  assumir  em  suas

responsabilidades.

8.2-Promover  o  envolvimento  de  todos  na  tarefa  para

garantir o pleno aproveitamento de talentos.
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organizacionais,

estabelecendo um clima de

motivação e

desenvolvimento da equipe.

8.3-Reconhecer  a  importância  e  o  empenho do trabalho

em equipe para o sucesso da missão.

8.4-Identificar  o  potencial  da  equipe  para  estabelecer

vínculos de confiança.

8.5-Cumprir  as  tarefas  estabelecidas,  sem reclamar  e  ou

promover desmotivação na equipe.

8.6-Estar  presente  com  o  grupo  nas  dificuldades  ou

eventos até a solução do problema.

8.7-Diante  de  situações  inesperadas,  manter  a  equipe

motivada e unida.

8.8-Estimular o  sentimento  de  pertencimento  em  cada

integrante da equipe.

8.9-Demonstrar  segurança  e  firmeza,  promovendo  um

clima de confiança.

4.6. RC DO CABO DA ESPECIALIDADE SQ (SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO)

Este  documento  relaciona  as  competências  profissionais  do  CB-SQ  e  respectivos

indicadores  que  descrevem  os  comportamentos  observáveis  relacionados  a  uma

determinada competência. As competências profissionais estão divididas em competências

técnicas e comportamentais.

4.6.1. Perfil Profissional

A Praça especializada em Segurança do Tráfego Aquaviário (SQ) executa atividades

relacionas à execução da Inspeção Naval (IN); à certificação e habilitação de pessoal amador

e aquaviário;  ao  registro  e  inscrição  de  embarcações;  ao  ensino profissional  marítimo  e

demais tarefas típicas de OM do Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário envolvidas com

o propósito da segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da

poluição hídrica por parte das embarcações e suas instalações de apoio. Além disso, opera as

embarcações orgânicas dessas OM a fim de executar a IN, participar de eventos Serviço de
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Busca e Salvamento (SAR) e, ainda, embarcar em navios de Patrulha Naval(PATNAV).

Para  o  desenvolvimento  dessas  competências,  o  CB-SQ  é  capacitado  no  Curso  de

Especialização de Segurança do Tráfego Aquaviário (C-Espc-SQ).

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores  observáveis  no

comportamento esperado de um CB-SQ no exercício profissional. Durante o C-Espc, o aluno,

futuro CB- SQ será estimulado a desenvolver tais competências que permearão as atividades

acadêmicas e toda a carreira do militar.

De acordo com a Portaria Interministerial MEC/MD, que dispõe sobre a equivalência

dos  cursos  de  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  desenvolvidos  na  MB  e

autorização concedida pelo MEC, o CB-SQ concludente do C-Espc-SQ receberá diploma de

Técnico de Nível Médio em Transporte Aquaviário, conforme curso constante do Catálogo

Nacional de Cursos Técnicos (CNCT).

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CB-SQ

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Emprego da Legislação da

Autoridade Marítima (AM)

e sistemas corporativos.

1.1-Identificar a legislação pertinente à Autoridade Marítima.

1.2-Descrever  as  principais  leis  e  normas  que  interferem  na

segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar,

prevenção da poluição hídrica e Ensino Profissional  Marítimo

(EPM).

1.3-Empregar as leis e normas previstas para a IN, cadastro de

em  embarcações,  habilitação  de  Amadores,  certificação  de

Aquaviários e aplicação e controle dos cursos do EPM.

1.4-Identificar as atribuições subsidiárias da MB e a atuação do

Comandante  da  Marinha  (CM)  como  Autoridade  Marítima

Brasileira (AMB).

1.5-Identificar  as  atribuições  legais  dos  Representantes  e

Agentes da AMB.
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1.6-Identificar a Estrutura da AM, definição das atribuições e

dos níveis de atuação dos órgãos envolvidos.

1.7-Identificar  os  principais  aspectos  do  transporte  marítimo

internacional. 

2-Operação de

equipamentos de

comunicações

2.1-Cumprir o procedimento fonia.

2.2-Utilizar o Manual de Comunicações da MB.

2.3-Identificar os principais métodos e canais de comunicações

utilizados a bordo de embarcações e navios.

2.4-Operar  equipamentos  de  comunicações  exteriores  e

interiores.

2.5-Identificar  o  emprego  dos  sistemas:  INMARSAT,  COPAS

SARSAT, EPIRB e GMDSS.

2.6-Identificar o Código Internacional de Sinais, tabela de sinais

de salvamento e sinais de perigo.

2.7-Identificar os princípios gerais do Serviço Móvel Marítimo e

a estrutura da Rede Nacional de Estações Costeiras (RENEC).

2.8-Identificar  as  comunicações  de  socorro,  urgência  e

emergência.

3-Produção oral e escritas

em inglês

3.1-Identificar o vocabulário técnico, por meio da utilização da

fraseologia padrão, visando a comunicação com embarcações

mercantes.

3.2-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente

no contexto das atividades envolvidas na profissão.

3.3-Interpretas  palavras,  expressões  e  frase  simples  e  usuais,

escritas  em textos,  avisos,  painéis,  telas,  quadros,  cartazes  e

folhetos empregados no contexto técnico funcional.

3.4-Empregar  oralmente,  expressões  e  frases  simples  para

descrição de situações inerentes às atividades do STA.
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3.5-Preencher  ficha  com  dados  técnicos  dos  sistemas  e

equipamentos.

3.6-Identificar a fraseologia e os procedimentos padronizados

em radiotelefonia.

3.7-Reconhecer mensagens de socorro, urgência e segurança.

3.8-Identificar a fraseologia empregada durante eventos SAR e

ocorrência de acidentes marítimos.

4-Cumprimento de normas

de segurança

4.1-Respeitar avisos e normas de segurança preconizadas pelo

fabricante do equipamento.

4.2-Verificar  condições  do  ambiente  de  trabalho  (limpeza,

umidade, iluminação etc) onde há uso de equipamentos eletro

hidráulicos e respectivos quadros elétricos que possam oferecer

risco à segurança do pessoal e do material.

4.3-Manter afixados avisos ou lembretes de alerta sempre que

os  equipamentos  ou  disjuntores  devam  permanecer

desalimentados.

4.4-Usar equipamento de proteção individual (EPI) com a tarefa

a executar.

4.5-Identificar  ações  preventivas  para  evitar  ocorrência  de

choque elétrico.

4.6-Aplicar procedimentos de primeiros socorros.

4.7-Cumprir procedimentos de segurança previstos durante as

fainas marinheiras, manobras de peso e pinturas.

5-Cumprimento do sistema

de manutenção planejada

(SMP)

5.1-Diferenciar  escalões  de  manutenção,  de  acordo  com  as

instruções  dos  cartões  do Sistema de Manutenção Planejada

(SMP).

5.2-Aplicar os tipos de manutenção preventiva e corretiva nas
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embarcações orgânicas das CP/DL/AG.

5.3-Acompanhar a Praça EL/MO no cumprimento do SMP das

embarcações e viaturas  orgânicas das  CP/DL/AG,  dos equipa-

mentos  portáteis  de  comunicação,  dos  etilômetros,  e  outros

dispositivos utilizados durante a realização de IN.

5.4-Registrar  o  cumprimento  das  rotinas  do  SMP  em

documento apropriado.

5.5-Manter  em  condições  de  pronto  uso  as  ferramentas  de

trabalho.

5.6-Registrar a necessidade de substituição de peças, unidades

e  componentes  de  equipamentos,  depois  de  esgotados  os

recursos disponíveis.

5.7-Empregar  normas  técnicas  da  AM  para  Manutenção  e

Operação de Embarcações.

6-Administração do

 Ensino Profissional 

Marítimo (EPM)

6.1-Identificar a legislação que dispõe sobre o EPM.

6.2-Classificar o ensino de aquaviários como grupos, seções e

categorias.

6.3-Identificar  os  processos  relacionados  à  administração  do

EPM para a execução de cursos e certificação de aquaviários,

portuários e tripulantes.

6.4-Classificar o ensino de portuários e de atividades correlatas.

6.5-Credenciar  as  entidades  Extra  MB  para  a  realização  dos

cursos do EPM.

6.6-Executar os procedimentos para a elaboração de histórico

escolar,  declarações,  certidões,  diplomas  e  certificados;  e

Cadernetas de Inscrição e Registro(CIR).

6.7-Classificar o ensino para profissionais não-tripulantes e para

tripulantes não aquaviário.
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6.8-Aplicar  os  procedimentos  necessários  à  segurança  da

documentação de aquaviários.

7-Execução da atividade de

Inspeção Naval e Vistoria

Naval

7.1-Distinguir Inspeção Naval (IN), Vistoria Naval (VN) e Perícia

Técnica.

7.2-Conceituar PortStateControl e FlagStateControl.

7.3-Identificar  o Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário

(SSTA).

7.4-Empregar a legislação da AM na execução de vistorias e IN,

participar  destas  ações  e  empregar  formulários,  modelos  e

termos necessários à realização da faina.

7.5-Diferenciar as atividades da IN da Patrulha Naval (PATNAV).

7.6-Participar de ações educativas e campanhas de divulgação

em prol da segurança da navegação.

7.7-Realizar  os  procedimentos  padrão  de  aproximação  para

abordagem de embarcações e execução da IN.

7.8-Planejar ações de IN.

7.9-Confeccionar relatórios de IN.

7.10-Aplicar as regras estabelecidas nas normas técnicas da DPC

para a IN e VN.

8-Atendimento ao 

público

8.1-Identificar  os  componentes  de  serviço  e  atendimento  ao

público interno e externo, normatizado pela DPC.

8.2-Relacionar os serviços prestados nas CP/DL/AG e CI para o

atendimento ao público interno e externo.

8.3-Aplicar  as  técnicas  de  atendimento  ao  público  quanto  à

comunicação,  qualidade  e  características  para  o  bom

atendimento ao público.

8.4-Identificar  as  atividades  desenvolvidas  pelo  Grupo  de

Atendimento ao Público(GAP).
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8.5-Realizar  os  procedimentos  para  o  recebimento  e

conferência de documentos pelo GAP.

9-Execução de

Procedimento de inquérito

Administrativo sobre

acidentes e fatos da

navegação (IAFN)

9.1-Aplicar  a  legislação  afeta  à  instauração  e  condução  de

inquéritos administrativos sobre acidentes e fatos da navegação

(IAFN).

9.2-Distinguir  os  procedimentos  para  classificar  os  tipos  de

acidentes fatos da navegação.

10-Manobra de

embarcações

10.1-Identificar  a  nomenclatura,  tipos  de  embarcações  e

equipamentos usados nas manobras de embarcações.

10.2-Executar  as  manobras  de  fundear,  suspender,  atracar,

pegar  a  bóia  e  movimentação  em  águas  restritas  com  as

embarcações orgânicas das CP/DL/AG.

10.3-Executar a manutenção e operar os motores, propulsores e

sistemas de governo das embarcações orgânicas das CP/DL/AG.

10.4-Identificar  o  planejamento  e  execução  de  uma  derrota

completa.

10.5-Executar  as  técnicas  para  interceptação  e  abordagem  a

uma embarcação no mar e águas interiores para execução de

IN.

10.6-Determinar  a  posição no mar:  estimada,  visual,  radar  e

GPS.

10.7-Identificar a sinalização náutica e balizamento dos meios

operativos das CP/DL/AG.

10.8-Executar  a  navegação  costeira  utilizando:  Agulhas

magnéticas;  cartas  náuticas;  equipamentos  e  instrumentos

náuticos; e publicações de auxílio à navegação.

10.9-Aplicar  as  normas  do  Regulamento  Internacional  para

OSTENSIVO - 4-67 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003

Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM).

10.10-Empregar  os  equipamentos  utilizados  na  navegação

eletrônica: Ecobatímetro, Hodômetro, Radar e GPS.

10.11-Operar as moto aquáticas orgânicas das CP/DL/AG.

10.12-Interpretar as informações meteorológicas, carta sinótica,

meteoromarinha,  imagens  satélite,  avisos  de  mau  tempo  e

informações de segurança marítima.

11-Execução do Serviço de

Busca e Salvamento

Marítimo (SAR)

11.1-Identificar os Órgãos da Estrutura SAR e as atribuições de

um Centro de Coordenação de Salvamento (MRCC/RCC) e de

um Sub Centro de Coordenação de Salvamento (RSC).

11.2-Identificar as Doutrinas SAR.

11.3-Distinguir Socorro e Salvamento.

11.4-Identificar a legislação pertinente ao SAR.

11.5-Participar  do  planejamento,  organização  e  coordenação

das missões SAR.

11.6-Identificar mensagens típicas do SAR.

12-Execução das Atividades

de Controle Naval do

Tráfego Marítimo-CNTM

12.1-Identificar  as  atividades  do  Comando  do  Controle  do

Tráfego Marítimo e participar dos exercícios de CNTM.

12.2-Identificar os conceitos de segurança, controle e proteção

marítima e as organizações envolvidas na atividade de CNTM.

12.3-Identificar os tipos de CNTM.

12.4-Manusear  o  Sistema  de  Controle  do  Tráfego  Marítimo-

SISTRAM IV.

13-Procedimentos de

combate a 

incêndio (CBINC)

13.1-Cumprir  procedimentos  de  segurança  no  combate  a

incêndio.

13.2-Descrever os elementos da combustão.

13.3-Descrever a dinâmica do incêndio.
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13.4-Descrever as principais causas de incêndio.

13.5-Descrever os métodos de extinção de incêndio.

13.6-Classificar os incêndios.

13.7-Descrever as medidas preventivas contra incêndio.

13.8-Distinguir os agentes extintores.

13.9-Distinguir extintores portáteis.

13.10-Operar extintores portáteis.

13.11-Operar  equipamentos  que  utilizam  água  como  agente

extintor.

13.12-Operar equipamentos que utilizam espuma como agente

extintor.

13.13-Discriminar sistemas de detecção e alarme.

13.14-Discriminar sistemas fixos de combate.

13.15-Operar os sistemas fixos de combate.

13.16-Utilizar  equipamentos  e  acessórios  de  proteção  e

segurança.

13.17-Empregar as técnicas de CBINC.

13.18-Empregar os métodos de extinção de incêndio em praças

de máquinas.

13.19-Empregar  os  procedimentos  de  CBINC  em  navios  de

guerra.

13.20-Descrever  a  finalidade  e  as  atribuições  da  equipe  de

CRACHE.

13.21-Executar os métodos de extinção de incêndio em navios

mercantes.

13.22-Descrever a finalidade e as atribuições do grupo de CAV

fixo.
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13.23-Executar  os  procedimentos  e  as  técnicas  de CBINC em

instalações de terra.

13.24-Manter material  e equipamentos de CAV em condições

de pronto uso.

13.25-Cumprir  os  procedimentos  de  primeiros  socorros  em

combate.

13.26-Correlacionar  todos  os  recursos  de  CAV  disponíveis  a

situações de emprego.

13.27-Descrever  a  finalidade  e  as  atribuições  do  Grupo  de

Socorro Externo (GSE).

14-Procedimentos técnicos

das Normas da AM

14.1-Identificar o processo para execução de pericia e emissão

do Cartão de Tripulação de Segurança-CTS

14.2-Executar  o  processo  de  registro  e  inscrição  de

embarcações e emissão do PRPM, TIE e TIEM.

14.3-Executar o processo de registro no REB.

14.4-Executar  o  processo  de  cadastramento  de  entidades

náuticas  para  a  formação  de  amadores  e  as  regras  de

funcionamento de Marinas e Iates Clubes.

14.5-Executar o processo de habilitação de Amadores.

14.6-Executar o processo de emissão de parecer da AM para

obras em AJB.

14.7-Executar o processo de despacho de embarcações.

14.8-Participar do processo para pesquisa, remoção, demolição

e exploração de coisas e bens soçobrados em AJB.

14.9-Emitir notificações e lavrar autos de Infração.

15-Aspectos Ambientais 15.1-Identificar  a  legislação  internacional  e  nacional  afeta  a

prevenção da poluição ambiental.

15.2-Identificar as sanções aplicáveis às infrações às regras de
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prevenção,  controle,  e  fiscalização da poluição ambiental  por

parte  de  embarcações,  plataformas  ou  suas  instalações  de

apoio.

15.3-Identificar  o  processo  administrativo  de  multas  por

poluição por óleo em AJB.

15.4-Identificar os procedimentos que devem ser adotados em

incidentes de poluição por óleo e substâncias nocivas.

15.5-Identificar os Planos de emergência individuais.

15.6-Identificar  as  aplicações  e  legislação  sobre  controle  de

água de lastro e sistemas antiincrustantes.

16-Noções de

 Direito

16.1-Identificar  a  CNUDM e os  conceitos de MT,ZC,ZEE,  PC e

AJB.

16.2-Identificar noções de direito administrativo.

16.3-Identificar os aspectos jurídicos sobre a responsabilização

de agentes públicos.

16.4-Identificar  a  noções  de  ética  e  os  princípios  gerais  da

administração pública.

17-Utilização dos

fundamentos e principais

conceitos relacionados à

Segurança do Tráfego

Aquaviário

17.1-Identificar os conceitos básicos relacionados à Segurança

do Tráfego Aquaviário (STA).

17.2-Utilizar  os  fundamentos  e  principais  conceitos  da  STA

relacionados à navegação em mar aberto. 

17.3-Utilizar  os  fundamentos  e  principais  conceitos  da  STA

relacionados à navegação interior.

17.4-Utilizar  os  fundamentos  e  principais  conceitos  da  STA

relacionados à atividade amadora.

17.5-Empregar  os  conceitos  básicos  da  STA  relacionados  ao

tráfego  e  à  permanência  de  embarcações  em  Águas
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Jurisdicionais Brasileiras.

17.6-Empregar  os  conceitos  básicos  da  STA  relacionados  à

operação  de  embarcações  estrangeiras  em  AJB  e  à  inscrição

temporária.

17.7-Relacionar as atividades do Centro Integrado de Segurança

Marítima (CISMAR) às atividades do STA.

17.8-Identificar  os  aspectos  administrativos  e  técnicos  do

sistema portuário brasileiro, relacionados às atividades do STA.

18-Condicionamento e

  Higidez Física

18.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar.

18.2-Identificaras  normas  condicionantes  referentes  ao

treinamento físico militar.

18.3-Nadar  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.

18.4-Permanecer  dentro  d'água,  sem  uso  de  auxílios  de

flutuação  e  propulsão,  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos na norma em vigor.

18.5-Correr  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  na

norma em vigor.

18.6-Realizar  exercícios  de  força  muscular,  de  resistência

aeróbica e deflexibilidade, em prol da qualidade de vida.

18.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma em

vigor.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CB-SQ

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver

alto grau de compromisso

1.1-Agregar valor aos processos de trabalho, de forma

voluntária.

1.2-Executar suas  tarefas  até  o  cumprimento  da missão, sem
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com as tarefas e seus

resultados, de modo a

tomaras providências

necessárias para atingir os

resultados previstos.

designá-las a outro militar nos momentos de dificuldade.

1.3-Manter-se vinculado às tarefas durante todas as etapas de

sua  execução,  demonstrando  interesse  pela  dinâmica  da

equipe.

2-Controle Emocional 

Capacidade de dominar e

direcionar suas reações

emocionais, mesmo frente a

situações adversas,

mantendo o controle para

decidir e agir

adequadamente.

2.1-Manter  capacidade  de  análise  e  tomada  de  decisão  nas

situações  nas  situações  de  perigo  rotineiras  que  envolvem

explosivos e armas.

3-Coragem Moral

Capacidade de defender e se

comportar com base no

correto, justo e o próprio,

mesmo com risco evidente

de prejuízo pessoal.

3.1-Assumir suas decisões.

4-Criatividade 

Capacidade de encontrar

novas idéias, viáveis e

adequadas para a solução de

4.1-Apresentar alternativas novas para melhorar os processos

de trabalho.
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problemas, situações

inopinadas e/ou impasses.

5-Cultura de Qualidade

Capacidade de primar pela

qualidade, buscando

contínuas melhorias para

aperfeiçoamento dos

processos de trabalho,

otimizando os resultados.

5.1-Estimular que a execução dos procedimentos seja feita por

especialistas.

5.2-Realizar  as  tarefas  com  dedicação  e  empenho  visando

cumprimento da missão.

5.3-Manter atenção elevada durante as tarefas para evitar erros

e maximizar resultados.

5.4-Estimular o nivelamento de conhecimento da equipe.

6-Flexibilidade

Capacidade de adaptar-se as

mudanças e as necessidades

emergentes, de rever

postura mediante situações

inopinadas ou opiniões

divergentes.

6.1-Implantar  mudanças  necessárias  ao  aprimoramento  das

tarefas.

7-Iniciativa 

Capacidade de agir, em

tempo hábil e de forma

 adequada, sobre idéias e/ou

fatos inesperados,

emergência e/ou perigo,

independente de ordem,

visando a uma solução

imediata.

7.1-Realizar as ações que estejam no seu nível de decisão e que

sejam necessárias ao sucesso das tarefas,  sem perder tempo

aguardando ordens.

7.2-Agir  espontaneamente  frente  à  uma  demanda  ou

problema,  a   fim  de  contribuir  para  melhor  execução  das

tarefas.

7.3-Executar  as  tarefas  inerentes  a  sua  especialidade,  sem

necessidade de ser mandado.
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8-Liderança

Capacidade de agregar,

orientar e canalizar esforços

pessoais e/ou grupais, a fim

de atingir objetivos

organizacionais,

estabelecendo um clima de

motivação e

desenvolvimento da equipe.

8.1-Praticar  a  descentralização  das  tarefas  preparando

membros da equipe para assumirem suas responsabilidades.

8.2-Promover o envolvimento de todos na tarefa para garantir o

pleno aproveitamento de talentos.

8.3-Reconhecer  a  importância  e  o  empenho  do trabalho em

equipe para o sucesso da missão.

8.4-Identificar o potencial da equipe para estabelecer vínculos

de confiança.

8.5-Cumprir  as  tarefas  estabelecidas,  sem  reclamar  e  ou

promover desmotivação na equipe.

8.6-Estar presente com o grupo nas dificuldades ou eventos até

a solução do problema.

8.7-Diante de situações inesperadas, manter a equipe motivada

e unida.

8.8-Estimular  o  sentimento  de  pertencimento  em  cada

integrante da equipe.

8.9-Demonstrar segurança e firmeza, promovendo um clima de

confiança.

9-Motivação

Capacidade de estimular a

equipe no alcance das metas

e cumprimento das tarefas,

superando as dificuldades e

inopinados.

9.1-Agir de acordo com os valores organizacionais que acredita,

conquistando a equipe na busca do cumprimento das missões.

10-Organização e

Planejamento

Capacidade de planejar

10.1-Distribuir  imparcialmente  as  tarefas  de  modo  a

potencializar os resultados.

10.2-Disponibilizar o tempo ideal para solucionar os problemas,

não sendo precipitado nem tardio.
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ações, organizar ambiente

ou equipe de forma a

priorizar a sequência

necessária ou a forma de

 execução das tarefas,

visando atingir os objetivos

previstos.

10.3-Manter  local  de  trabalho  organizado,  facilitando  a

localização de objetos e ou manuais.

10.4-Planejar  a  realização das  tarefas,  utilizando o tempo de

forma eficaz.

10.5-Planejar a execução das tarefas, de acordo com prazos  e

disponibilidade de recursos físicos e humanos.

10.6-Compatibilizar  a realização das tarefas com o tempo, de

forma a cumprir as missões dentro do prazo. 

11-Proatividade

Capacidade de apresentar

atitudes prévias capazes de

impedir agravamento de

problemas ou situações

inopinadas que afetem o

sucesso  do cumprimento

das tarefas.

11.1-Comunicar ao escalão superior assim que observada uma

restrição  ou  limitação  que  comprometa  a  funcionalidade  do

meio.

11.2-Providenciar,  no  período  que  antecede  comissões  e

destaques,  sobressalentes  de  itens  necessários  para  pronto

emprego, caso haja necessidade.

11.3-Procurar antecipar-se aos possíveis problemas, delineando

algumas  linhas  de  ações  para  solucioná-los  ou  evitar

agravamento.
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12-Relacionamento

Interpessoal

Capacidade de interação

empática e respeitosa,

mesmo em situações

adversas, sob pressão ou de

estresse intenso, mantendo

um ambiente organizacional

agradável e unido.

12.1-Relacionar-se de forma cooperativa e agregadora com os

militares  da  equipe  para  que  as  tarefas  sejam  realizadas  da

melhor forma possível.

12.2-Separar questões profissionais das pessoais.

12.3-Conviver harmoniosamente com o grupo.

12.4-Ser cortês no trato com a equipe.

12.5-Respeitar  o  conhecimento  do  pessoal  envolvido  na

execução da tarefa, agindo com tolerância perante erros, limites

e desconhecimentos.

13-Responsabilidade

Capacidade de cumprir com

seus deveres, assumindo

seus atos e opiniões, mesmo

 em situações adversas.

13.1-Cumprir com as obrigações inerentes a sua função.

13.2-Ser coerente e responsável pelos seus atos e ações.

13.3-Realizar as tarefas dentro do prazo determinado.
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INTENCIONALMENTE EM BRANCO
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CAPÍTULO 5

REFERENCIAIS DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DE HABILITAÇÕES ADQUIRIDAS EXTRA

MB

5.1. COMPETÊNCIAS  PROFISSIONAIS  DOS  OFICIAIS  DO  CORPO  DE  ENGENHEIROS DA

MARINHA (CEM)

Este  documento  relaciona  as  competências  profissionais  do  Oficial  do  Corpo  de

Engenheiros da Marinha (CEM). O Referencial de Competências Profissionais (RC) do CEM foi

especificado  para três  áreas  de  atuação  na  Marinha  do  Brasil,  a  saber:  OMPS (Organizações

Militares Prestadoras de Serviços), DE (Diretorias Especializadas) e IC&T (Instituições de Ciência

e  Tecnologia), considerando as  três  fases  da  carreira do  Oficial  Engenheiro que  são:

Operacional,  de  Supervisão e  Gerencial.  O  processo de  construção do RC  foi conduzido pela

DEN -  Organização  Militar  Orientadora  Técnica  (OMOT)  responsável  pela referida área  de

conhecimento.

5.1.1. Organizações Militares Prestadoras de Serviços (OMPS)

a) OMPS - Fase Operacional

I) perfil profissional dos Oficiais do CEM (OMPS - fase Operacional):

O  Oficial  do  CEM estará  apto  a  realizar  funções  relativas  à  aplicação  de

conhecimentos  específicos  necessários  às  atividades  de  manutenção e  reparo dos  meios

existentes e ao desenvolvimento de projeto de novos meios, para atuar nas OMPS da Marinha,

a saber: AMRJ, BNRJ, CMASM e CMS.

Entende-se por Oficial na Fase Operacional aquele que, em sua atuação, tem

subordinados  apenas  profissionais  de  nível  médio  ou  executa  pessoalmente  as  atividades

técnicas que lhe são atribuídas. Desta forma, dentro da estrutura hierarquizada típica da MB,

corresponde ao Ajudante de Seção, Encarregado de Seção e Ajudante de Divisão.

II) RC dos Oficiais do CEM (OMPS - fase Operacional):

As competências profissionais estão divididas em competências técnicas e

comportamentais. Neste mapeamento de competências, as atribuições profissionais para o

CEM foram baseadas nas atividades definidas pelo ConFEA (Conselho Federal de Engenharia
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e Arquitetura) na Resolução nº 218 e pelas Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de

Educação no parecer CNE/CES 1.362/2001 que definem, respectivamente, as atividades a

serem  fiscalizadas  no  exercício  profissional,  assim  como  as  competências  e  habilidades

esperadas  para  os  profissionais,  estabelecendo  um  direcionamento  para  as  diferentes

Faculdades  e  Universidades  formadoras  de  profissionais  de  engenharia  no  Brasil,

independente da empresa ou instituição empregatícia.

Para  o  desenvolvimento  dessas  competências,  o  militar  deverá  ser

graduado em Engenharia e será capacitado, inicialmente, no Curso de Formação de Oficiais

(CFO), por meio de atividades curriculares e extracurriculares realizadas durante o curso.

As competências comportamentais foram baseadas nas características para o profissional de

engenharia e são compatíveis com os termos apresentados na circular nº 3/2016 da DPMM

e no EMA 137.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores

observáveis no  comportamento esperado do militar  no exercício profissional.  Durante o

CFO,  ele  será  estimulado  a  desenvolver  tais  competências,  que  deverão  permear  as

atividades no decorrer de sua carreira.

Dentre  as  competências  técnicas  do  Oficial  Engenheiro  na  fase

Operacional, para atuar nas OMPS, destacam-se Supervisão de obras e serviços; Execução de

instalação, montagem e reparo; Operação de equipamentos e instalações; Manutenção de

equipamentos e instalações; Fiscalização de obras e serviços técnicos; Gestão e execução de

projetos;  Estudo  de  viabilidade  técnico-econômica;  Assessoria;  Perícia;  Ensino  ou

treinamento  técnico-  profissional;  Elaboração  de  orçamento;  Padronização;  Controle  de

qualidade; e Execução de desenho técnico.

As  competências  comportamentais  compreendem  Iniciativa;  Espírito  de

Cooperação;  Equilíbrio  Emocional;  Descortino;  Autonomia;  Expressão  Oral;  Expressão

Escrita; e Liderança Militar.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS - CEM - OPERACIONAL (OMPS)
COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Supervisão de obras

e serviços

1.1-Supervisionar  equipe  de  técnicos  na  execução  de  obras  e

serviços.

1.2-Coordenar equipe de técnicos na execução de obras e serviços.

1.3-Orientar equipe de técnicos na execução de obras e serviços.

1.4-Conduzir equipes na execução de obras e serviços.

1.5-Orientar e exigir o cumprimento de normas e procedimentos de

segurança.

1.6-Identificar fontes de riscos de acidentes.

1.7-Possuir certificação para supervisionar obras e serviços.

1.8-Planejar a execução de obras e serviços.

1.9-Elaborar relatório.

2-Execução de

instalação, montagem

e reparo

2.1-Pesquisar  fontes  de  consulta  (manuais,  planos,  desenhos  e

bibliografia).

2.2-Interpretar referências técnicas.

2.3-Acompanhar  a instalação,  montagem e reparo de sistemas e

equipamentos.

2.4-Realizar pesquisa de avaria.

2.5-Realizar diagnóstico de falha.

2.6-Identificar fontes de riscos de acidentes.

2.7-Cumprir normas e procedimentos de segurança.

2.8-Possuir certificação para execução de instalação, montagem e

reparo.

2.9-Planejar a execução de obras e serviços.

2.10-Elaborar relatório. 

3-Operação de

equipamentos e

instalações

3.1-Possuir  certificação  para  operar  instalações,  sistemas  e

equipamentos sob sua responsabilidade. 

3.2-Pesquisar  fontes  de  consulta  (manuais,  plano,  desenhos  e
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bibliografia).

3.3-Interpretar documentação técnica.

3.4-Cumprir normas de segurança.

3.5-Identificar fontes de riscos de acidentes.

3.6-Acompanhar  operação  das  instalações,  sistemas  e

equipamentos.

4-Manutenção de

equipamentos e

instalações

4.1-Possuir  certificação  para  manutenir  instalações,  sistemas  e

equipamentos sob sua responsabilidade.
4.2-Pesquisar  fontes  de  consulta  (manuais,  planos,  desenhos  e

bibliografia).
4.3-Interpretar documentação técnica.
4.4-Cumprir normas de segurança.
4.5-Identificar fontes de riscos de acidentes.
4.6-Acompanhar  a  manutenção  de  instalações,  sistemas  e

equipamentos.
4.7-Elaborar relatório.

5-Fiscalização de

obras e serviços

técnicos

5.1-Possuir certificação para a gestão de contratos.
5.2-Descrever e detalhar serviços.
5.3-Elaborar Termos de Referência e Especificações Técnicas.
5.4-Verificar itens contratuais na execução de obras e serviços.
5.5-Efetuar controle de qualidade na execução de obras e serviços.
5.6-Acompanhar a execução de obras e serviços.
5.7-Coordenar equipes de fiscalização de obras e serviços.
5.8-Elaborar relatório.

6-Gestão e execução

de Projetos

6.1-Possuir certificação para a gestão de Projetos.
6.2-Possuir  certificação  para  operar  os  equipamentos,  sistemas  e

ambientes  utilizados  no  projeto  de  sistemas,  componentes  e

equipamentos.
6.3-Realizar  estudo  para  projeto  de  sistemas,  componentes  e

equipamentos.
6.4-Planejar sistemas, componentes e equipamentos.
6.5-Projetar sistemas, componentes e equipamentos.
6.6-Especificar sistemas, componentes e equipamentos.
6.7-Elaborar documentação técnica (relatórios, manuais, desenhos,
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esquemas e normas).
7-Estudo de

viabilidade técnico-

econômica

7.1-Efetuar análise de riscos.
7.2-Coletar dados para estudo de viabilidade.
7.3-Analisar dados coletados.
7.4-Elaborar relatório de viabilidade técnico-econômica.

8-Assessoria
8.1-Prestar assistência técnica.
8.2-Assessorar tecnicamente.
8.3-Prestar consultoria técnica.

9-Perícia

9.1-Vistoriar  instalações,  sistemas,  equipamentos,  componentes  e

materiais.
9.2-Periciar  instalações,  sistemas,  equipamentos,  componentes  e

materiais.
9.3-Avaliar  instalações,  sistemas,  equipamentos,  componentes  e

materiais.
9.4-Elaborar laudos e pareceres.
9.5-Possuir  certificação  para  elaborar  laudos  e  pareceres  de

instalações, sistemas, equipamentos, componentes e materiais sob

sua responsabilidade.

10-Ensino ou

treinamento técnico

profissional

10.1-Exercer função de instrutoria.
10.2-Elaborar planos de adestramento e treinamento.
10.3-Elaborar processo de avaliação técnica profissional.
10.4-Aplicar processo de avaliação técnica profissional.
10.5-Avaliar desempenho técnico profissional.
10.6-Propor planos de capacitação técnica.
10.7-Possuir  certificação  para  o  processo  que  envolva  ensino

pesquisa e avaliação.

11-Elaboração de

orçamento

11.1-Dimensionar  necessidades  materiais  (insumos,  ferramentas,

máquinas, equipamentos e sobressalentes) e de mão de obra para

execução de obras ou serviços.
11.2-Identificar fornecedores e prestadores de serviço.
11.3-Proceder pesquisa de mercado.
11.4-Descrever e detalhar os serviços técnicos.
11.5-Estimar prazos e custos de execução de obras e serviços.
11.6-Identificar interferências potenciais e impedimentos à execução

de obras e serviços.
11.7-Elaborar orçamentos.
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12-Padronização

12.1-Padronizar sistemas, equipamentos, componentes e materiais

afetos à sua formação.
12.2-Auxiliar na nacionalização de sistemas e equipamentos.
12.3-Especificar insumos, sobressalentes, equipamentos e sistemas.
12.4-Pesquisar  referências  técnicas  (normas,  manuais,  desenhos e

bibliografia técnica).
12.5-Interpretar referências técnicas (normas, manuais, desenhos e

bibliografia técnica).
12.6-Estabelecer requisitos de aceitação de produtos e serviços.

13-Controle de

qualidade

13.1-Mensurar  o  controle  de  qualidade  para  sistemas,

equipamentos, materiais, obras e serviços afetos à sua formação.
13.2-Planejar medição, testes e ensaios.
13.3-Executar medição, testes e ensaios.
13.4-Acompanhar medição, testes e ensaios.
13.5-Estabelecer requisitos de aceitação de produtos e serviço.
13.6-Elaborar relatórios de testes e ensaios.
13.7-Possuir certificação para exercer controle de qualidade.

14-Execução de

desenho técnico

14.1-Elaborar  desenhos  técnicos  de  instalações,  sistemas,  equipa-

mentos e componentes afetos à sua formação.
14.2-Interpretar  desenhos  técnicos  de  instalações,  sistemas,

equipamentos e componentes afetos à sua formação.
14.3-Orientar a interpretação de desenhos técnicos de instalações,

sistemas, equipamentos e componentes afetos à sua formação.
15-Domínio Prático e

Teórico, Operacional

e de Manutenção,

sobre as Estruturas,

Sistemas e

Equipamentos

existentes na MB,

afetos à Área de

Conhecimento

(Engenharia)

15.1-Obter,  progressivamente,  o  conhecimento  da  Engenharia

aplicada na MB, em suas Estruturas, Sistemas e Equipamentos.
15.2-Estudar  os  manuais  dos  equipamentos  e  instrumentos

empregados em testes ou ensaios atinentes à sua área de atuação.
15.3-Realizar  visitas  técnicas  nos  Meios  Operativos,  Organizações

Militares e Instituições extra-MB, visando ampliar o conhecimento

necessário ao desempenho de suas atribuições.
15.4-Dedicar-se  à  obtenção  de  novos  conhecimentos  técnicos,

relacionados a sua área de atuação, de maneira formal ou informal,

em função do seu comprometimento com a carreira naval.
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16-Domínio Teórico e

Prático, Operacional e

de Manutenção, das

Estruturas, Sistemas e

Equipamentos

existentes no Estado

da Arte, afetos à Área

de Conhecimento

(Engenharia)

16.1-Obter, progressivamente, o conhecimento do Estado da Arte na

Engenharia aplicada à MB, em função das necessidades relacionadas

as suas atribuições.
16.2-Realizar  o  acompanhamento,  em  instituições  de  pesquisa

científica ou de reconhecido conhecimento técnico na área, sobre o

Estado  da  Arte  aplicável  à  MB,  em  função  das  necessidades

relacionadas às suas atribuições.
16.3-Participar de conclaves e intercâmbios sobre o Estado da Arte

aplicável à MB.
16.4-Disseminar os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos sobre

o Estado da Arte aplicável à MB.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CEM – OPERACIONAL (OMPS)

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Iniciativa

Capacidade de agir, em

tempo hábil e de forma

adequada, sobre ideias

e/ou fatos inesperados,

principalmenteem situa-

ções de emergência e/ou

perigo, independente de

ordem, visando a uma

solução imediata.

1.1-Manifestar imaginação.

1.2-Identificar aperfeiçoamentos possíveis.

1.3-Promover aperfeiçoamentos (inovações).

1.4-Estudar aperfeiçoamentos (inovações).

1.5-Desenvolver aperfeiçoamentos (inovações).

1.6-Deliberar  acertadamente  em  circunstâncias  imprevistas

ou na ausência dos superiores, agindo sobre responsabilidade

própria, mas dentro da doutrina, a bem do serviço.

2-Espírito de Cooperação

Capacidade de oferecer

ajuda sempre que

necessário a colegas de

2.1-Prezar pela colaboração e espírito de equipe.

2.2-Trabalhar  em  harmonia  com  outras  pessoas  para  o

mesmo fim.

2.3-Respeitar  interesses  legítimos de outras  pessoas  para  o
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trabalho e demais pessoas.

mesmo fim.

2.4-Considerar  necessidades  de  outras  pessoas  para  o

cumprimento da missão.

2.5-Respeitar  pontos  de  vista  de  outras  pessoas  para  o

cumprimento da missão.

2.6-Auxiliar, eficiente e desinteressadamente, em benefício de

uma causa comum.

2.7-Identificar as necessidades e prioridades da organização

globalmente.

3-Equilíbrio Emocional

Capacidade de manter a

calma diante de situações

adversas, sem perder o

equilíbrio das emoções.

3.1-Manter controle sobre suas reações emocionais, de modo

a  não  comprometer  o  relacionamento  pessoal  e  social  e  o

bom desempenho no serviço.

3.2-Manter a concentração na realização das tarefas, mesmo

sob pressão ou estresse.

3.3 - Manter atitude adequada perante situações adversas.

4-Descortino

Capacidade de antever e

identificar situações e

condições projetadas no

tempo, de visualizar ou

obter informações para

subsidiar decisões e

planejamentos futuros e de

tomar iniciativas que

propiciem soluções

antecipadamente

favoráveis em prol do

serviço.

4.1-Antever situações e condições projetadas no tempo.

4.2-Obter  informações  para  subsídio  de  decisões  e

planejamentos futuros.

4.3-Subsidiar decisões e planejamentos futuros.

4.4-Tomar  iniciativas  que  propiciem  soluções

antecipadamente favoráveis em prol do serviço.
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5-Autonomia

Capacidade de exercer sua

função com eficácia, sem

necessidade de supervisão

constante. Capacidade de se

autogovernar, apresentando

resultados positivos para o

serviço.

5.1-Exercer  cargo/função com eficácia,  sem necessidade  de

supervisão constante.

5.2-Decidir apresentando resultados positivos para o serviço.

5.3-Autogovernar-se apresentando resultados positivos para o

serviço.

6-Expressão Oral

Capacidade de apresentar,

oralmente, ideias,

pensamentos, fatos e

situações com organização,

clareza, precisão,

objetividade e propriedade

de linguagem.

6.1-Demonstrar capacidade de apresentar, oralmente, ideias,

pensamentos,  fatos  e  situações  com  organização,  clareza,

precisão, objetividade e propriedade de linguagem.

7-Expressão Escrita

Capacidade de apresentar,

por escrito, ideias,

pensamentos, fatos e

situações com correção,

organização, clareza,

precisão, objetividade,

concisão e estilo apurado.

7.1-Demonstrar capacidade de apresentar, por escrito, ideias,

pensamentos,  fatos  e  situações  com correção,  organização,

clareza, precisão, objetividade, concisão e estilo apurado.

8-Liderança Militar

Capacidade de agregar,

orientar e canalizar esforços

pessoais e/ou grupais, a fim

8.1-Influenciar  pessoas  no  sentido  de  que  ajam,

voluntariamente, em prol dos objetivos da instituição.

8.2-Extrair  o  melhor  de  cada  talento  subordinado  para
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de atingir objetivos

organizacionais, estabe-

lecendo um clima de

motivação desenvolvimento

da equipe.

alcançar resultados positivos.

b) OMPS – Fase de Supervisão

I) perfil profissional dos Oficiais do CEM (OMPS-fase de supervisão):

O Oficial  do CEM estará apto a realizar funções relativas à aplicação de

conhecimentos  específicos necessários  às  atividades de manutenção e reparo dos  meios

existentes  e  ao  desenvolvimento  de  projeto  de  novos  meios,  para  atuar  nas  OMPS  da

Marinha, a saber: AMRJ, BNRJ, CMASM e CMS.

Entende-se por Oficial na Fase de Supervisão como aquele que executa as

atividades técnicas que lhe são atribuídas e supervisiona as dos subordinados profissionais

de  nível  técnico  e/ou superior.  Desta  forma,  dentro  da  estrutura  hierarquizada  da  MB,

corresponde ao Encarregado de Seção, Ajudante de Divisão e Encarregado de Divisão.

II) RC dos Oficiais do CEM (OMPS – fase de Supervisão):

As competências profissionais estão divididas em competências técnicas e

comportamentais. Neste mapeamento de competências, as atribuições profissionais para o

CEM foram baseadas nas atividades definidas pelo ConFEA (Conselho Federal de Engenharia

e Arquitetura) na Resolução nº 218 e pelas Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de

Educação no parecer CNE/CES nº 1.362/2001 que definem, respectivamente, as atividades a

serem  fiscalizadas  no  exercício  profissional,  assim  como  as  competências  e  habilidades

esperadas  para  os  profissionais,  estabelecendo  um  direcionamento  para  as  diferentes

Faculdades  e  Universidades  formadoras  de  profissionais  de  engenharia  no  Brasil,

independente da empresa ou instituição empregatícia.

Para  o  desenvolvimento  dessas  competências,  o  militar  deverá  ser

graduado em Engenharia e será capacitado, inicialmente, no Curso de Formação de Oficiais
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(CFO), por meio de atividades curriculares e extracurriculares realizadas durante o curso.

As competências comportamentais foram baseadas nas características para o profissional de

engenharia e são compatíveis com os termos apresentados na circular nº 3/2016 da DPMM

e no EMA-137.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores

observáveis  no  comportamento  esperado do militar  no  exercício  profissional.  Durante  o

CFO,  ele  será  estimulado  a  desenvolver  tais  competências,  que  deverão  permear  as

atividades no decorrer de sua carreira.

Dentre  as  competências  técnicas  do  Oficial  Engenheiro  na  fase  de

Supervisão, para atuar nas OMPS, destacam-se Supervisão de obras e serviços; Supervisão

da instalação, Montagem e reparo; Operação de equipamentos e instalações; Manutenção

de  equipamentos  e  instalações;  Fiscalização  de  obras  e  serviços  técnicos;  Gestão  de

projetos;  Estudo  de  viabilidade  técnico-econômica;  Assessoria;  Perícia;  Ensino  ou

treinamento  técnico-profissional;  Elaboração  de  orçamento;  Padronização;  Controle  de

qualidade; e Execução de desenho técnico.

As  competências  comportamentais  compreendem:  Iniciativa;  Espírito  de

Cooperação;  Equilíbrio  Emocional;  Descortino;  Autonomia;  Expressão  Oral;  Expressão

Escrita; e Liderança Militar.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CEM – SUPERVISÃO (OMPS)

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Supervisão de obras e

serviços

1.1-Supervisionar  equipe  de  profissionais  de  nível  superior  na

execução de obras e serviços.
1.2-Coordenar  equipe  de  profissionais  de  nível  superior  na

execução de obras e serviços.
1.3-Orientar equipe de profissionais de nível superior na execução

de obras e serviços.
1.4-Supervisionar  a  coordenação  de  equipe  de  técnicos  na

execução de obras e serviços.
1.5-Supervisionar a orientação de equipe de técnicos na execução
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de obras e serviços.
1.6-Supervisionar a condução e equipes na execução de obras e

serviços.
1.7-Conduzir equipes na execução de obras e serviços.
1.8-Orientar e exigir o cumprimento de normas e procedimentos

de segurança.
1.9-Supervisionar a orientação nocumprimento de normas

procedimentos de segurança.
1.10-Identificar fontes de riscos de acidentes.
1.11-Supervisionar  o  planejamento  da  execução  de  obras  e

serviços.
1.12-Possuir certificação para supervisionar obras e serviços.
1.13-Revisar relatórios.

2-Supervisão da

instalação, montagem e

reparo

2.1-Supervisionar  a  pesquisa  de  fontes  de  consulta  (manuais,

planos, desenhos e bibliografia).
2.2-Interpretar referências técnicas.
2.3-Supervisionar a instalação, montagem e reparo de sistemas e

equipamentos.
2.4-Identificar fontes de riscos de acidentes.
2.5-Analisar fontes de riscos de acidentes.
2.6-Supervisionar o cumprimento de normas e procedimentos de

segurança.
2.7-Supervisionar  o  planejamento  da  execução  de  obras  e

serviços.
2.8-Possuir certificação para supervisão da instalação, montagem

e reparo.
2.9-Revisar relatórios.

3-Operação de

equipamentos e

instalações

3.1-Possuir  certificação  para  operar  instalações,  sistemas  e

equipamentos sob sua responsabilidade.

3.2-Supervisionar  a  pesquisa  de  fontes  de  consulta  (manuais,

planos, desenhos e bibliografia).

3.3-Interpretar documentação técnica.

3.4-Cumprir normas de segurança.
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3.5-Supervisionar o cumprimento de normas de segurança.

3.6-Identificar fontes de riscos de acidentes.

3.7-Analisar os riscos.

3.8-Supervisionar  a  operação  de  instalações,  sistemas  e

equipamentos.

4-Manutenção de

equipamentos e

instalações

4.1-Possuir  certificação  para  supervisionar  a  manutenção  de

instalações, sistemas e equipamentos sob sua responsabilidade.

4.2-Supervisionar  a  pesquisa  de  fontes  de  consulta  (manuais,

planos, desenhos e bibliografia).

4.3-Interpretar documentação técnica.

4.4-Cumprir normas de segurança.

4.5-Supervisionar o cumprimento de normas de segurança.

4.6-Identificar fontes de riscos de acidentes.

4.7-Analisar os riscos.

4.8-Supervisionar  a  manutenção  de  instalações,  sistemas  e

equipamentos.

4.9-Revisar relatórios.

5-Fiscalização de obras e

serviços técnicos

5.1-Possuir certificação para a gestão de contratos.
5.2-Revisar a descrição e o detalhamento de serviços.
5.3-Revisar Termos de Referência e Especificações Técnicas.
5.4-Supervisionar a verificação de itens contratuais  na execução

de obras e serviços.
5.5-Supervisionar o controle de qualidade na execução de obras e

serviços.
5.6-Supervisionar  o  acompanhamento  da  execução  de  obras  e

serviços.
5.7-Supervisionar  a  coordenação  de  equipes  de  fiscalização  de

obras e serviços.
5.8-Revisar relatórios.
6.1-Possuir certificação para a gestão de Projetos.
6.2-Supervisionar  o  estudo  para  projeto  de  sistemas,
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6-Gestão de Projetos

componentes  e equipamentos.
6.3-Supervisionar  o  planejamento  de  sistemas,  componentes  e

equipamentos.
6.4-Supervisionar  o  projeto  de  sistemas,  componentes  e

equipamentos.
6.5-Revisar  a  especificação  de  sistemas,  componentes  e

equipamentos.
6.6-Revisar documentação técnica (relatórios, manuais, desenhos,

esquemas e normas).

7-Estudo de viabilidade

técnico-econômica

7.1-Efetuar análise de riscos.
7.2-Supervisionar a coleta de dados para estudo de viabilidade.
7.3-Supervisionar a análise de dados coletados.
7.4-Revisar relatório de viabilidade técnico-econômica.

8-Assessoria

8.1-Prestar assistência técnica.
8.2-Assessorar tecnicamente.
8.3-Prestar consultoria técnica.

9-Perícia

9.1-Supervisionar  a  vistoria  de  instalações,  sistemas,

equipamentos, componentes e materiais.
9.2-Supervisionar  a  avaliação  de  instalações,  sistemas,

equipamentos, componentes e materiais. 
9.3-Revisar laudos e pareceres.
9.5-Possuir certificação para a supervisão da avaliação, elaboração

de  laudos  e  pareceres  de  instalações,  sistemas,  equipamentos,

componentes e materiais sob sua responsabilidade.
10-Ensino ou

treinamento técnico

profissional

10.1-Supervisionar o exercício da função de instrutoria.
10.2-Revisar planos de adestramento e treinamento.
10.3-Revisar processo de avaliação técnica profissional.
10.4-Supervisionar  a  aplicação de processo de avaliação técnica

profissional. 
10.5-Avaliar desempenho técnico profissional.

10.6-Supervisionar  a  avaliação  de  desempenho  técnico

profissional.
10.7-Revisar planos de capacitação técnica.
10.8-Possuir  certificação  para  a  supervisão  de  Ensino  ou
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treinamento técnico profissional.

11-Elaboração de

orçamento

11.1-Supervisionar o dimensionamento de necessidades materiais

(insumos,  ferramentas,  máquinas,  equipamentos  e

sobressalentes)  e  de  mão  de  obra  para  execução  de  obras  ou

serviços. 
11.2-Supervisionar a identificação de fornecedores e prestadores

de serviço.
11.3-Supervisionar pesquisa de mercado.
11.4-Revisar a descrição e detalhamento de serviços técnicos.
11.5-Supervisionar a estimativa de prazos e custos de execução de

obras e serviços.
11.6-Identificar  interferências  potenciais  e  impedimentos  à

execução de obras e serviços.
11.7-Revisar orçamentos.

12-Padronização

12.1-Supervisionar  a  padronização  de  sistemas,  equipamentos,

componentes e materiais.
12.2-Supervisionar  o  processo  de  nacionalização  de  sistemas  e

equipamentos.
12.3-Supervisionar a mensuração do controle de qualidade para

sistemas, equipamentos, materiais, obras e serviços afetos à sua

formação.
12.4-Supervisionar  a  especificação  de  insumos,  sobressalentes,

equipamentos e sistemas.
12.5-Revisar  a  especificação  insumos,  sobressalentes,

equipamentos e sistemas.
12.6- Interpretar referências técnicas (normas, manuais, desenhos

e bibliografia técnica).
12.7-Revisar requisitos de aceitação de produtos e serviços.
13.1-Supervisionar a mensuração do controle de qualidade para

sistemas, equipamentos, materiais, obras e serviços afetos à sua

formação.
13.2-Supervisionar  o  planejamento,  a  execução  e  o
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13-Controle de qualidade

acompanhamento de testes e ensaios.
13.3-Interpretar referências técnicas (normas, manuais, desenhos

e bibliografia técnica).
13.4-Supervisionar a medição, testes e ensaios.
13.5-Revisar requisitos de aceitação de produtos e serviços.
13.6-Revisar relatórios de medição, testes e ensaios.
13.7-Possuir  certificação  para  supervisionar  o  controle  de

qualidade.

14-Execução de

 desenho técnico

14.1-Revisar  desenhos  técnicos  de  instalações,  sistemas,

equipamentos e componentes.
14.2-Supervisionar  a  elaboração  de  desenhos  técnicos  de

instalações, sistemas, equipamentos e componentes.
14.3-Interpretar  desenhos  técnicos  de  instalações,  sistemas,

equipamentos e componentes afetos à sua formação.
14.4-Orientar  a  interpretação  de  desenhos  técnicos  de

instalações, sistemas, equipamentos e componentes afetos à sua

formação.
15-Domínio Prático e

Teórico, Operacional

e de Manutenção, sobre

as Estruturas, Sistemas e

Equipamentos existentes

na MB, afetos à Área de

Conhecimento

(Engenharia)

15.1- Manter o conhecimento sobre a Engenharia aplicada na MB,

em suas Estruturas, Sistemas e Equipamentos.
15.2-Avaliar  os  resultados  obtidos  nos  equipamentos  e

instrumentos empregados em testes ou ensaios atinentes à sua

área de atuação.
15.3-Utilizar  informações  provenientes  de  visitas  técnicas,

realizadas  nos  Meios  Operativos,  Organizações  Militares  e

Instituições extra-MB, como subsídios para o desempenho de suas

atribuições.
15.4-Capacitar-se,  continuadamente,  de  maneira  formal  ou

informal, a fim de ampliar conhecimentos técnicos, relacionados a

sua área de atuação, em função do seu comprometimento com a

carreira naval. 
16-Domínio Teórico e

Prático, Operacional e de

16.1-Manter o desenvolvimento contínuo sobre o conhecimento

do Estado da Arte na Engenharia aplicada à MB, em função das

OSTENSIVO - 5-16 - REV.4



OSTENSIVO DEnsM-1003

Manutenção, das

Estruturas, Sistemas e

Equipamentos existentes

no Estado da Arte, afetos

à Área de Conhecimento

(Engenharia)

necessidades relacionadas as suas atribuições.
16.2-Manter  o  acompanhamento,  em  instituições  de  pesquisa

científica ou de reconhecido conhecimento técnico na área, sobre

o  Estado  da  Arte  aplicável  à  MB,  em  função  das  necessidades

relacionadas às suas atribuições.
16.3-Participar  de  conclaves  e  intercâmbios  sobre  o  Estado  da

Arte aplicável à MB.
16.4-Disseminar  os  conhecimentos  adquiridos  e  desenvolvidos

sobre o Estado da Arte aplicável à MB.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS– CEM – SUPERVISÃO (OMPS)

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Iniciativa

Capacidade de agir, em

tempo hábil e de forma

adequada, sobre ideias

e/ou fatos inesperados,

principalmente em

situações de emergência

e/ou perigo, independente

de ordem, visando a uma

solução imediata.

1.1-Manifestar imaginação.

1.2-Identificar aperfeiçoamentos possíveis.

1.3-Promover aperfeiçoamentos (inovações).

1.4-Estudar aperfeiçoamentos (inovações).

1.5-Desenvolver aperfeiçoamentos (inovações).

1.6-Deliberar acertadamente em circunstâncias imprevistas ou na

ausência dos superiores, agindo sobre responsabilidade própria,

mas dentro da doutrina, a bem do serviço.

2-Espírito de Cooperação

Capacidade de oferecer

ajuda sempre que

necessário a colegas de

trabalho e demais pessoas.

2.1-Prezar pela colaboração e espírito de equipe.

2.2-Trabalhar em harmonia com outras pessoas para o mesmo

fim.
2.3-Respeitar interesses legítimos de outras pessoas para o 

mesmo fim.
2.4-Considerar  necessidades  de  outras  pessoas  para  o

cumprimento da missão.
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2.5-Respeitar  pontos  de  vista  de  outras  pessoas  para  o

cumprimento da missão.
2.6-Auxiliar,  eficiente  e  desinteressadamente,  em benefício  de

uma causa comum.
2.7-Identificar  as  necessidades  e  prioridades  da  organização

globalmente. 
3-Equilíbrio Emocional

Capacidade de manter a

calma diante de situações

adversas, sem perder o

equilíbrio das emoções.

3.1-Manter controle sobre suas reações emocionais, de modo a

não comprometer  o relacionamento pessoal  e  social  e  o  bom

desempenho no serviço.
3.2-Manter a concentração na realização das tarefas, mesmo sob

pressão ou estresse.
3.3-Manter atitude adequada perante situações adversas.

4-Descortino

Capacidade de antever e

identificar situações e

condições projetadas no

tempo, de visualizar ou

obter informações para

subsidiar decisões e

planejamentos futuros e

de tomar iniciativas que

propiciem soluções

antecipadamente

favoráveis em prol do

serviço.

4.1-Antever situações e condições projetadas no tempo.

4.2-Obter informações para subsídio de decisões e 

planejamentos futuros.
4.3-Subsidiar decisões e planejamentos futuros.

4.4-Tomar iniciativas  que propiciem soluções  antecipadamente

favoráveis em prol do serviço.

5-Autonomia

Capacidade de exercer sua

função com eficácia, sem

 necessidade de supervisão

constante. Capacidade de

5.1-Exercer  cargo/função  com  eficácia,  sem  necessidade  de

supervisão constante.

5.2-Decidir apresentando resultados positivos para o serviço.

5.3-Autogovernar-se  apresentando  resultados  positivos  para  o

serviço.
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se autogovernar,

apresentando resultados

positivos para o serviço.
6-Expressão Oral

Capacidade de apresentar,

oralmente, ideias,

pensamentos, fatos e

situações com

organização, clareza,

precisão, objetividade e

propriedade de linguagem.

6.1-Demonstrar  capacidade  de  apresentar,  oralmente,  ideias,

pensamentos,  fatos  e  situações  com  organização,  clareza,

precisão, objetividade e propriedade de linguagem.

7-Expressão Escrita

Capacidade de apresentar,

por escrito, ideias,

pensamentos, fatos e

situações com correção,

organização, clareza,

precisão, objetividade,

concisão e estilo apurado.

7.1-Demonstrar  capacidade  de  apresentar,  por  escrito,  ideias,

pensamentos,  fatos  e  situações  com  correção,  organização,

clareza, precisão, objetividade, concisão e estilo apurado.

8-Liderança Militar

Capacidade de agregar,

orientar e canalizar

esforços pessoais  e/ou

grupais, a fim de atingir

objetivos organizacionais,

estabelecendo um clima

de motivação e

desenvolvimento da

equipe.

8.1-Influenciar pessoas no sentido de que ajam, voluntariamente,

em prol dos objetivos da Instituição.

8.2-Extrair o melhor de cada talento subordinado para alcançar

resultados positivos.
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c) OMPS – Fase Gerencial

I) Perfil Profissional dos Oficiais do CEM ( OMPS – fase Gerencial):

O  Oficial  do  CEM  estará  apto  a  realizar  funções  relativas  à  aplicação  de

conhecimentos  específicos necessários  às  atividades de manutenção e reparo dos  meios

existentes  e  ao  desenvolvimento  de  projeto  de  novos  meios,  para  atuar  nas  OMPS  da

Marinha, a saber: AMRJ, BNRJ, CMASM e CMS.

Entende-se por Oficial na Fase Gerencial como aquele que coordena, gerencia

e controla as atividades técnicas executadas pelos subordinados.  Desta forma, dentro da

estrutura  hierarquizada  da  MB,  corresponde  ao  Encarregado  de  Divisão,  Chefe  de

Departamento, Superintendente, Vice-Diretor e Titular de OM.

II) RC dos Oficiais do CEM (OMPS – fase Gerencial):

As  competências  profissionais  estão  divididas  em competências  técnicas  e

comportamentais. Neste mapeamento de competências, as atribuições profissionais para o

CEM foram baseadas nas atividades definidas pelo ConFEA (Conselho Federal de Engenharia

e Arquitetura) na Resolução nº 218 e pelas Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de

Educação no parecer CNE/CES 1.362/2001 que definem, respectivamente, as atividades a

serem  fiscalizadas  no  exercício  profissional,  assim  como  as  competências  e  habilidades

esperadas  para  os  profissionais,  estabelecendo  um  direcionamento  para  as  diferentes

Faculdades  e  Universidades  formadoras  de  profissionais  de  engenharia  no  Brasil,

independente da empresa ou instituição empregatícia.

Para o desenvolvimento dessas competências, o militar deverá ser graduado

em Engenharia e será capacitado, inicialmente, no Curso de Formação de Oficiais (CFO), por

meio de atividades curriculares e extracurriculares realizadas durante o curso.

As competências comportamentais foram baseadas nas características para o

profissional  de engenharia e são compatíveis com os termos apresentados na circular nº

3/2016 da DPMM e no EMA-137.

As competências comportamentais traduzem atitudes e valores observáveis

no comportamento esperado do militar no exercício profissional. Durante o CFO – Curso de
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Formação de Oficiais,  ele será estimulado a desenvolver tais  competências,  que deverão

permear as atividades no decorrer de sua carreira.

Dentre as competências técnicas do Oficial Engenheiro na fase Gerencial, para

atuar nas OMPS, destacam-se Gerenciamento de obras e serviços; Execução de instalação,

montagem e reparo; Gerenciar a operação de equipamentos e instalações; Manutenção de

equipamentos e instalações; Fiscalização de obras e serviços técnicos; Gestão de Projetos;

Estudo  de  viabilidade  técnico-econômica;  Assessoria;  Perícia;  Ensino  ou  treinamento

técnico-profissional;  Elaboração  de  orçamento;  Padronização;  Controle  de  qualidade;  e

Execução de desenho técnico.

As  competências  comportamentais  compreendem:  Iniciativa;  Espírito  de

Cooperação;  Equilíbrio  Emocional;  Descortino;  Autonomia;  Expressão  Oral;  Expressão

Escrita; e Liderança Militar.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CEM – GERENCIAL (OMPS)
COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Gerenciamento de

obras e serviços

1.1-Gerenciar a execução de obras e serviços.

1.2-Coordenar  equipe  de  profissionais  de  nível  superior  na

execução de obras e serviços.

1.3-Orientar  equipe  de  profissionais  de  nível  superior  na

execução de obras e serviços.

1.4-Gerenciar a coordenação de equipe de técnicos na execução

de obras e serviços.

1.5-Gerenciar a orientação de equipe de técnicos na execução de

obras e serviços.

1.6-Gerenciar  a  condução de equipes  na execução de obras  e

serviços.

1.7-Conduzir equipes na execução de obras e serviços.

1.8-Orientar e exigir o cumprimento de normas e procedimentos
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de segurança.

1.9-Gerenciar  a  orientação  no  cumprimento  de  normas  e

procedimentos de segurança.

1.10-Identificar fontes de riscos de acidentes.

1.11-Possuir certificação para gerenciamento de obras e serviços.

1.12-Aprovar relatórios.

2-Execução de

instalação, montagem

e reparo

2.1-Interpretar referências técnicas.

2.2- Gerenciar a instalação, a montagem e o reparo de sistemas

e equipamentos.

2.3-Gerenciar o planejamento da execução de obras e serviços.

2.4- Identificar fontes de riscos de acidentes.

2.5-Gerenciar  o  cumprimento  de  normas  e  procedimentos  de

segurança.

2.6-Possuir  certificação  para  gerenciamento  de  instalação,

montagem e reparo.

2.7-Aprovar relatórios.

3-Gerenciar a operação

de equipamentos e

instalações

3.1-Possuir  certificação  para  gerenciamento  de  instalações,

sistemas e equipamentos sob sua responsabilidade.

3.2-Cumprir normas de segurança.

3.3-Gerenciar o cumprimento de normas de segurança.

3.4-Analisar os riscos.

3.5-Gerenciar  a  operação  de  instalações,  sistemas  e

equipamentos.

4-Manutenção de

equipamentos e

instalações

4.1-Possuir certificação para gerenciamento de manutenção.

4.2-Cumprir normas de segurança.

4.3-Gerenciar o cumprimento de normas de segurança.

4.4-Analisar os riscos.

4.5-Gerenciar  a  manutenção  de  instalações,  sistemas  e

equipamentos.
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4.6-Aprovar relatórios.

5-Fiscalização de obras

e serviços técnicos

5.1-Possuir certificação para a gestão de contratos.

5.2-Aprovar a descrição e o detalhamento de serviços.

5.3-Aprovar Termos de Referência e Especificações Técnicas.

5.4-Gerenciar a verificação de itens contratuais na execução de

obras e serviços.

5.5-Gerenciar  o controle de qualidade na execução de obras e

serviços.

5.6-Gerenciar  o  acompanhamento  da  execução  de  obras  e

serviços.

5.7-Gerenciar a coordenação de equipes de fiscalização de obras

e serviços.

5.8-Aprovar relatórios.

6- Gestão de Projetos

6.1-Possuir certificação para a gestão de Projetos.

6.2-Gerenciar o estudo para projeto de sistemas, componentes e

equipamentos.

6.3-Gerenciar  o  planejamento  de  sistemas,  componentes  e

equipamentos.

6.4-Gerenciar  o  projeto  de  sistemas,  componentes  e

equipamentos.

6.5-Aprovar  a  especificação  de  sistemas,  componentes  e

equipamentos.

6.6-Aprovar  documentação  técnica  (relatórios,  manuais,

desenhos,esquemas e normas).

7-Estudo de viabilidade

técnico-econômica

7.1-Efetuar análise de riscos.

7.2-Gerenciar a análise de dados coletados.

7.3-Aprovar relatório de viabilidade técnico-econômica.

8-Assessoria
8.1-Assessorar tecnicamente.

8.2-Prestar consultoria técnica.
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9-Perícia

9.1-Gerenciar a vistoria de instalações, sistemas, equipamentos,

componentes e materiais.

9.2-Gerenciar  a  avaliação  de  instalações,  sistemas,

equipamentos,

componentes e materiais. 

9.3- Gerenciar a perícia.

9.4-Aprovar laudos e pareceres.

10-Ensino ou

treinamento técnico

profissional

10.1-Gerenciar o exercício da função de instrutoria.

10.2-Aprovar planos de adestramento e treinamento.

10.3-Aprovar processo de avaliação técnica profissional.

10.4-Gerenciar  a  aplicação  de  processo  de  avaliação  técnica

profissional.

10.5-Avaliar desempenho técnico profissional.

10.6-Gerenciar a avaliação de desempenho técnico profissional.

10.7-Aprovar planos de capacitação técnica.

11-Elaboração de

orçamento

11.1-Gerenciar  o  dimensionamento  de  necessidades  materiais

(insumos,  ferramentas,  máquinas,  equipamentos   e

sobressalentes) e  de mão de obra para execução de obras  ou

serviços.

11.2-Gerenciar a identificação de fornecedores e prestadores de

serviço.

11.3-Aprovar a descrição e detalhamento de serviços técnicos.

11.4-Gerenciar a estimativa de prazos e custos de execução de

obras e serviços.

11.5-Identificar  interferências  potenciais  e  impedimentos  à

execução de obras e serviços.

11.6-Aprovar orçamentos.

12.1-Gerenciar  a  padronização  de  sistemas,  equipamentos,
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12-Padronização

componentes e materiais.

12.2-Gerenciar  o  processo  de  nacionalização  de  sistemas  e

equipamentos.

12.3-Gerenciar  a  mensuração  do  controle  de  qualidade  para

sistemas, equipamentos, materiais, obras e serviços afetos à sua

formação.

12.4-Gerenciar  a  especificação  de  insumos,  sobressalentes,

equipamentos e sistemas.

12.5-Aprovar  a  especificação  insumos,  sobressalentes,

equipamentos e sistemas.

12.6-Interpretar  referências  técnicas  (normas,  manuais,

desenhos e bibliografia técnica).

12.7-Revisar requisitos de aceitação de produtos e serviços.

13-Controle de

qualidade

13.1-Gerenciar  a  mensuração  do  controle  de  qualidade  para

sistemas, equipamentos, materiais, obras e serviços afetos à sua

formação.

13.2-Gerenciar  o  planejamento,  a  execução  e  o

acompanhamento de testes e ensaios.

13.2-Interpretar  referências  técnicas  (normas,  manuais,

desenhos e bibliografia técnica).

13.3-Aprovar requisitos de aceitação de produtos e serviços.

13.4-Aprovar relatórios de medição, testes e ensaios.

13.5-Possuir certificação para gerenciar o controle de qualidade.

14-Execução de

desenho técnico

14.1-Aprovar  desenhos  técnicos  de  instalações,  sistemas,

equipamentos e componentes.

14.2-Gerenciar a elaboração de desenhos técnicos de instalações,

sistemas, equipamentos e componentes.

14.3-Interpretar  desenhos  técnicos  de  instalações,  sistemas,
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equipamentos e componentes afetos à sua formação.

15-Domínio Prático e

Teórico, Operacional

e de Manutenção,

sobre as Estruturas,

Sistemas e

Equipamentos

existentes na MB,

afetos à Área de

Conhecimento

(Engenharia)

15.1-Manter o conhecimento sobre a Engenharia aplicada na MB,

em suas Estruturas, Sistemas e Equipamentos, utilizando-o como

subsídios para a tomada de decisão.

15.2-Avaliar a adequabilidade dos equipamentos e instrumentos

empregados  em  testes  ou  ensaios  atinentes  à  sua  área  de

atuação,  em  função  das  necessidades  estabelecidas  em

documentos normativos.

15.3-Utilizar  informações  provenientes  de  visitas  técnicas,

realizadas  nos  Meios  Operativos,  Organizações  Militares  e

Instituições extra-MB, como subsídios para a tomada de decisão

em função das necessidades da MB.

15.4-Utilizar  novos  conhecimentos  técnicos  da  sua  área  de

atuação, adquiridos de maneira formal ou informal, em eventual

tomada de decisão nos processos da MB.

15.5-Disseminar  os  conhecimentos  adquiridos  e  desenvolvidos

sobre a Engenharia Aplicada na MB.

16-Domínio Teórico e

Prático, Operacional e

de Manutenção, das

Estruturas, Sistemas e

Equipamentos

existentes no Estado da

Arte, afetos à Área de

Conhecimento

 (Engenharia)

16.1-Manter o desenvolvimento contínuo sobre o conhecimento

do Estado da Arte na Engenharia Aplicada à MB, em função das

necessidades relacionadas as suas atribuições.

16.2-Manter  o  acompanhamento,  em  instituições  de  pesquisa

científica  ou  de  reconhecido  conhecimento  técnico  na  área,

sobre  o  Estado  da  Arte  aplicável  à  MB,  em  função  das

necessidades relacionadas às suas atribuições.

16.3-Participar  de conclaves e intercâmbios sobre o Estado da

Arte aplicável à MB.

16.4-Disseminar  os  conhecimentos  adquiridos  e  desenvolvidos

sobre o Estado da Arte aplicável à MB.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CEM – GERENCIAL (OMPS)

COMPETÊNCIAS INDICADORES
1-Iniciativa 

Capacidade de agir, em

tempo hábil e de forma

adequada, sobre ideias e/

ou fatos inesperados,

principalmente em

situações de emergência

e/ou perigo,

independente

de ordem, visando a uma

solução imediata.

1.1-Manifestar imaginação.
1.2-Identificar aperfeiçoamentos possíveis.
1.3-Promover aperfeiçoamentos (inovações).
1.4-Estudar aperfeiçoamentos (inovações).
1.5-Desenvolver aperfeiçoamentos (inovações).
1.6-Deliberar acertadamente em circunstâncias imprevistas ou na

ausência  dos  superiores,  agindo  sobre  responsabilidade  própria,

mas dentro da doutrina, a bem do serviço.

2-Espírito de Cooperação

Capacidade de oferecer

ajuda sempre que

necessário a colegas de

trabalho e demais

pessoas.

2.1-Prezar pela colaboração e espírito de equipe.
2.2-Trabalhar em harmonia com outras pessoas para o mesmo fim.
2.3-Respeitar interesses legítimos de outras pessoas para o mesmo

fim.
2.4-Considerar  necessidades  de  outras  pessoas  para  o

cumprimento da missão.
2.5-Respeitar  pontos  de  vista  de  outras  pessoas  para  o

cumprimento da missão.
2.6-Auxiliar, eficiente e desinteressadamente, em benefício de uma

causa comum.
2.7-Identificar  as  necessidades  e  prioridades  da  organização

globalmente.

3-Equilíbrio Emocional 

Capacidade de manter a

calma diante de situações

adversas, sem perder o

3.1-Manter  controle sobre suas  reações  emocionais,  de modo a

não  comprometer  o  relacionamento  pessoal  e  social  e  o  bom

desempenho no serviço.
3.2-Manter a concentração na realização das tarefas, mesmo sob

pressão ou estresse.
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equilíbrio das emoções. 3.3-Manter atitude adequada perante situações adversas.

4-Descortino

Capacidade de antever e

identificar situações e

condições projetadas no

tempo, de visualizar ou

obter informações para

subsidiar decisões e

planejamentos futuros e

de tomar iniciativas que

propiciem soluções

antecipadamente

favoráveis em prol do

serviço.

4.1-Antever situações e condições projetadas no tempo.

4.2-Obter informações para subsídio de decisões e planejamentos

futuros.
4.3-Subsidiar decisões e planejamentos futuros.

4.4-Tomar  iniciativas  que  propiciem  soluções  antecipadamente

favoráveis em prol do serviço.

5-Autonomia

Capacidade de exercer

 sua função com

eficácia, sem

necessidade de

supervisão constante.

Capacidade de se

autogovernar,

apresentando resultados

positivos para o serviço.

5.1-Exercer  cargo/função  com  eficácia,  sem  necessidade  de

supervisão constante.

5.2-Decidir apresentando resultados positivos para o serviço.

5.3-Autogovernar-se  apresentando  resultados  positivos  para  o

serviço.

6-Expressão Oral

Capacidade de

apresentar, oralmente,

ideias, pensamentos,

6.1-Demonstrar  capacidade  de  apresentar,  oralmente,  ideias,

pensamentos,  fatos  e  situações  com  organização,  clareza,

precisão, objetividade e propriedade de linguagem.
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fatos e situações com

organização, clareza,

precisão, objetividade e

propriedade de

linguagem.
7-Expressão Escrita

Capacidade de

apresentar, por escrito,

ideias, pensamentos,

fatos e situações com

correção, organização,

clareza, precisão,

objetividade, concisão e

estilo apurado.

7.1-Demonstrar  capacidade  de  apresentar,  por  escrito,  ideias,

pensamentos,  fatos  e  situações  com  correção,  organização,

clareza, precisão, objetividade, concisão e estilo apurado.

8-Liderança Militar

Capacidade de agregar,

orientar e canalizar

grupais, a fim de atingir

objetivos

organizacionais,

estabelecendo um clima

de motivação e

desenvolvimento da

equipe.

8.1-Influenciar pessoas no sentido de que ajam, voluntariamente,

em prol dos objetivos da Instituição.

8.2-Extrair o melhor de cada talento subordinado para alcançar

resultados positivos.
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5.1.2. Diretorias Especializadas (DE)

a) DE-fase operacional

I) perfil profissional dos Oficiais do CEM (DE-fase  operacional):

O Oficial  do CEM estará apto a realizar funções relativas à aplicação de

conhecimentos  específicos necessários  às  atividades de manutenção e reparo dos  meios

existentes e ao desenvolvimento e projeto de novos meios, para atuar nas OM de atividades

especializadas, a saber: CPN, DAerM, DCTIM, DEN, DOCM e DSAM.

Entende-se por Oficial na Fase Operacional como aquele Oficial que, em

sua  atuação,  tem  subordinados  apenas  profissionais  de  nível  médio  ou  executa

pessoalmente  as  atividades  técnicas  que  lhe  são  atribuídas.  Desta  forma,  dentro  da

estrutura hierarquizada típica da MB, corresponde ao Ajudante de Seção, Encarregado de

Seção e Ajudante de Divisão.

II) RC dos Oficiais do CEM (DE-fase Operacional):

As competências profissionais estão divididas em competências técnicas e

comportamentais. Neste mapeamento de competências, as atribuições profissionais para o

CEM foram baseadas nos Regimentos Internos das OM de atividades especializadas.

Para o desenvolvimento dessas competências, o militar deverá ser graduado em Engenharia

ou Arquitetura e será capacitado, inicialmente, no Curso de Formação de Oficiais (CFO), por

meio de atividades curriculares e extracurriculares realizadas durante o curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores

observáveis  no comportamento esperado do militar  no exercício  profissional.  Durante  o

CFO,  ele  será  estimulado  a  desenvolver  tais  competências,  que  deverão  permear  as

atividades no decorrer de sua carreira.

Dentre  as  competências  técnicas  do  Oficial  Engenheiro  na  fase

Operacional,  para  atuar  nas  DE,  destacam-se  Elaboração  de  normas,  procedimentos,

especificações e instruções técnicas; Elaboração de projetos; Orientação técnica das OM;

Realização de vistorias, auditorias, fiscalizações, análises, assessorias e avaliações técnicas;

Avaliação de desempenho de sistemas, equipamentos e materiais; Execução de atividades
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de Apoio Logístico Integrado; e Execução da nacionalização de sistemas, equipamentos e

materiais.

As competências comportamentais compreendem Adaptabilidade; Criatividade; Liderança;

Responsabilidade; Comprometimento; Organização;  Relacionamento Interpessoal;  Solução

de Conflitos; e Controle Emocional.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CEM – OPERACIONAL (DE)

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Elaboração de normas, de

procedimentos,

 especificações e instruções

técnicas

1.1-Efetuar levantamento de requisitos.

1.2-Analisar as referências. 
1.3-Elaborar texto técnico para os documentos. 

2-Elaboração de projetos

2.1-Dimensionar  e  especificar  os  equipamentos  e/ou

sistemas. 
2.2-Elaborar  planos,  diagramas  e  desenhos  técnicos  de

projetos.
2.3-Pesquisar características técnicas de equipamentos e/ou

sistemas.
2.4-Calcular requisitos operacionais dos equipamentos e/ou

sistemas (áreas, volumes, pesos, rotações, cargas, potências

requeridas etc).
2.5-Levantar dados para a realização de simulações.
2.6-Utilizar as normas técnicas aplicáveis.

3-Orientação técnica das OM

3.1-Analisar os esquemas, planos, manuais e normas.
3.2-Efetuar  levantamento  das  condições  operacionais  e,

quando necessário, realizar visita técnica.
3.3-Identificar  as  necessidades  de  manutenção  ou

alterações.
3.4-Elaborar documentos técnicos.

4.1-Analisar os esquemas, planos, manuais e normas.
4.2-Atender às qualificações técnicas necessárias a execução

da atividade.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CEM – OPERACIONAL (DE)

COMPETÊNCIAS INDICADORES

4-Realização de vistorias,

auditorias, fiscalizações,

análises, assessorias e

avaliações técnicas

4.3-Executar procedimentos de segurança.

4.4-Efetuar levantamento das condições de campo.

4.5-Identificar  as  necessidades  de  manutenção  ou

alterações.

4.6-Elaborar documentos técnicos.

4.7-Especificar as qualificações técnicas em licitações.
5-Avaliação de

desempenho dos sistemas,

equipamentos

e materiais

5.1-Levantar requisitos.
5.2-Executar procedimentos de segurança.
5.3-Acompanhar os testes de desempenho.
5.4-Analisar os dados coletados.
5.5-Emitir  relatório  com  sugestão  de  aprovação  ou

reprovação.

6-Execução de atividades de

Apoio Logístico

Integrado 

6.1-Analisar os esquemas, planos, manuais e normas.

6.2- Identificar  as  recomendações  de  manutenção

estabelecidas pelo fabricante.

6.3-Elaborar rotinas de manutenção e condução.

6.4-Elaborar  relação  de  sobressalentes,  de  ferramentas,

equipamentos e instrumentos de testes.

7-Execução da

nacionalização de

sistemas, equipamentos e

materiais

7.1-Pesquisar características técnicas.

7.2-Identificar possíveis fabricantes.

7.3-Executar  o  processo  de  qualificação  técnica  de

fabricantes.

7.4-Verificar  a  adequabilidade  dos  resultados  às

necessidades.

7.5-Elaborar parecer de homologação de produto.

8-Domínio Prático e

Teórico, Operacional e de

8.1  Obter,  progressivamente,  o  conhecimento  da

Engenharia aplicada.

 na MB, em suas Estruturas, Sistemas e Equipamentos.
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CEM – OPERACIONAL (DE)

COMPETÊNCIAS INDICADORES

Manutenção, sobre as

Estruturas, Sistemas e

Equipamentos existentes

na MB, afetos à Área de

Conhecimento (Engenharia)

8.2-Estudar os manuais dos equipamentos e instrumentos

empregados em testes ou ensaios atinentes à sua área de

atuação.

8.3-Realizar  visitas  técnicas  nos  Meios  Operativos,

Organizações  Militares  e  Instituições  extra-MB,  visando

ampliar  o  conhecimento  necessário  ao  desempenho  de

suas atribuições.

8.4-Dedicar-se  à  obtenção  de  novos  conhecimentos

técnicos, relacionados a sua área de atuação, de maneira

formal ou informal, em função do seu comprometimento

com a carreira naval.

9-Domínio Teórico e Prático,

Operacional e de

Manutenção, das Estruturas,

Sistemas e Equipamentos

existentes no Estado da Arte,

afetos à Área de

Conhecimento (Engenharia)

9.1-Obter, progressivamente, o conhecimento do Estado da

Arte  na  Engenharia  Aplicada  à  MB,  em  função  das

necessidades relacionadas as suas atribuições.

9.2-Realizar  o  acompanhamento,  em  instituições  de

pesquisa  científica  ou  de  reconhecido  conhecimento

técnico na área, sobre o Estado da Arte aplicável à MB, em

função das necessidades relacionadas as suas atribuições.

9.3-Participar de conclaves e intercâmbios sobre o Estado

da Arte aplicável à MB.

9.4-Disseminar  os  conhecimentos  adquiridos  e

desenvolvidos sobre o Estado da Arte aplicável à MB.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CEM – OPERACIONAL (DE)
COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Adaptabilidade 

Capacidade de ajustar-se com

facilidade às mudanças de

ambiente físico e social.

Enfrentar diferentes funções

e/ou situações de trabalho.

1.1-Acompanhar  as  mudanças  mantendo  os  resultados

satisfatórios.

1.2-Demonstrar receptividade a novos métodos de trabalho

e desafios propostos.

2-Criatividade 

Capacidade de encontrar

novas ideias, viáveis e

adequadas para solução de

problemas, situações

inopinadas e impasses.

2.1-Apresentar  ideias  novas  para  resolver  problemas

recorrentes.
2.2-Identificar soluções alternativas para problemas.

2.3-Demonstrar  pró  atividade  para  a  criação  de  novos

métodos.

3-Liderança 

Capacidade de dirigir e

influenciar pessoas para que

ajam voluntariamente em prol

dos objetos da instituição.

3.1-Orientar equipes em novas situações ou projetos.
3.2-Criar estratégias para influenciar os membros da equipe

no alcance de metas e de suas potencialidades.
3.3-Promover a cooperação e parceria com outras equipes

para alcançar os objetivos.
3.4-Prever as situações adversas que interfiram no trabalho.

4-Responsabilidade

Capacidade  de cumprir com

seus deveres, assumindo seus

atos e opiniões, mesmo em

situações adversas.

4.1-Cumprir com seus compromissos.

4.2-Responder por seus atos individualmente e socialmente.

4.3-Comprometer-se como parte do processo de gestão.
4.4-Orientar terceiros diante de questões do seu 

conhecimento.

5-Comprometimento

Capacidade de desenvolver

alto grau de compromisso com

as tarefas e seus resultados, de

modo a tomaras providências

5.1-Manter prazos estabelecidos.

5.2-Buscar soluções para situações problema.

5.3-Agir de acordo com as normas e procedimentos.
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necessárias para atingir os

resultados previstos.
6-Organização 

Capacidade de ter controle

sobre todas as suas atividades

e realizá-las dentro da

sequência mais produtiva.

6.1-Estabelecer rotinas para a realização de atividades.

6.2-Planejar a execução de tarefas, de acordo com os prazos

e a disponibilidade de recursos.
6.3-Controlar as atividades desenvolvidas pela equipe.

7-Relacionamento

interpessoal 

Facilidade para conviver de

maneira harmoniosa e

amigável com pessoas do

grupo.

7.1-Relacionar-se  de  forma  respeitosa  e  positiva  com

diferentes  pessoas  na  convivência  diária  em  busca  de

resultados comuns.
7.2-Propor atividades no grupo que promovam a interação 

e o bem- estar.

8-Solução de conflitos

Capacidade de encontrar

soluções criativas para dirimir

conflitos e problemas.

8.1-Identificar as situações que permeiam os conflitos.
8.2-Facilitar a solução de conflitos.

8.3-Propor  ideias  que  possam  solucionar  ou  reduzir  os

conflitos.

9-Controle emocional

Capacidade de lidar com

situações que mobilizam

afetos e /ou emoções sem se

deixar suplantar por elas,

mantendo uma postura

esperada, sem perder a

capacidade de raciocinar e agir

de forma lógica e coerente,

segundo os padrões

esperados.

9.1-Manter  a  concentração  na  realização  das  tarefas,

mesmo sob pressão ou estresse.

9.2-Manter  atitude  adequada  perante  situações  adversas

ou contrárias às suas convicções.

9.3-Expressar-se de forma adequada em situações 

desfavoráveis.
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b) DE-fase de Supervisão

I) perfil profissional dos Oficiais do CEM (DE-fase de supervisão):

O Oficial do CEM estará apto a realizar funções relativas à aplicação de

conhecimentos  específicos necessários  às  atividades de manutenção e reparo dos  meios

existentes e ao desenvolvimento e projeto de novos meios, para atuar nas OM de atividades

especializadas, a saber: CPN, DAerM, DCTIM, DEN, DOCM e DSAM.

Entende-se  por  Oficial  na  Fase  de  Supervisão  como  aquele  que

executa as atividades técnicas que lhe são atribuídas e supervisiona as dos subordinados

profissionais de nível técnico e/ou superior. Desta forma, dentro da estrutura hierarquizada

da  MB,  corresponde  ao  Encarregado  de  Seção,  Ajudante  de  Divisão  e  Encarregado  de

Divisão.

II) RC dos Oficiais do CEM (DE – fase de Supervisão):

As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências

técnicas  e  comportamentais.  Neste  mapeamento  de  competências,  as  atribuições

profissionais para o CEM foram baseadas nos Regimentos Internos das OM de atividades

especializadas.

Para o desenvolvimento dessas competências, o militar deverá ser graduado em  Engenharia

ou Arquitetura e será capacitado, inicialmente, no Curso de Formação de Oficiais (CFO), por

meio de atividades curriculares e extracurriculares realizadas durante o curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores

observáveis  no comportamento esperado do militar  no exercício  profissional.  Durante  o

CFO,  ele  será  estimulado  a  desenvolver  tais  competências,  que  deverão  permear  as

atividades no decorrer de sua carreira.

Dentre  as  competências  técnicas  do  Oficial  Engenheiro  na  fase  de

Supervisão,  para  atuar  nas  DE,  destacam-se  Elaboração  de  normas,  procedimentos,

especificações e instruções técnicas; Elaboração de projetos; Orientação técnica das OM;

Realização de vistorias, auditorias, fiscalizações, análises, assessorias e avaliações técnicas;

Avaliação de desempenho de sistemas, equipamentos e materiais; Execução de atividades
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de Apoio Logístico Integrado; e Execução da nacionalização de sistemas, equipamentos e

materiais.

As  competências  comportamentais  compreendem  Adaptabilidade;

Criatividade;  Liderança;  Responsabilidade;  Comprometimento;  Organização;

Relacionamento Interpessoal; Solução de Conflitos; e Controle Emocional.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CEM – SUPERVISÃO (DE)

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Elaboração de normas,

procedimentos,

especificações e

instruções técnicas

1.1-Orientar o levantamento de requisitos.
1.2-Verificar as referências.

1.3-Revisar o texto técnico para os documentos.

2-Elaboração de  projetos

2.1-Revisar  o  dimensionamento  e  a  especificação  de

equipamentos e/ou sistemas.

2.2-Revisar a elaboração de planos, diagramas e desenhos

técnicos de projetos.

2.3-Revisar  a  elaboração  de  estudos  técnicos  de

configuração,  instalação  e  integração  de  equipamentos

e/ou sistemas.

2.4-Orientar  a  pesquisa  de  características  técnicas  de

equipamentos e/ou sistemas.

2.5-Revisar  os  cálculos  dos  requisitos  operacionais  dos

equipamentos  e/ou  sistemas  (áreas,  volumes,  pesos,

rotações, cargas, potências requeridas etc).

2.6-Realizar simulações.
2.7-Utilizar as normas técnicas aplicáveis.
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3-Orientação técnica das OM

3.1-Orientar  a  análise  dos  esquemas,  planos,  manuais  e

normas.

3.2-Orientar o levantamento das condições operacionais.

3.3-Identificar  as  necessidades  de  manutenção  ou

alterações.

3.4-Revisar os documentos técnicos.

4-Realização de vistorias,

auditorias, fiscalizações,

análises, assessorias e

avaliações técnicas

4.1-Assegurar  as  condições  para  a  realização  das

qualificações técnicas.
4.2-Verificar  se  as  qualificações  técnicas  estão  sendo

atendidas.
4.3-Orientar  a  análise  dos  esquemas,  planos,  manuais  e

normas.
4.4-Orientar quanto aos procedimentos de segurança.
4.5-Identificar  as  necessidades  de  manutenção  ou

alterações.
4.6-Revisar os documentos técnicos.
4.7-Avaliar qualificações técnicas em licitações.

5-Avaliação de desempenho

dos sistemas, equipamentos

e materiais

5.1-Orientar o levantamento de requisitos.
5.2-Analisar os requisitos.
5.3-Acompanhar os testes de desempenho.
5.4-Analisar os dados coletados.
5.5-Analisar o relatório.
5.6-Encaminhar o relatório para aprovação.

6-Execução de atividades de

Apoio Logístico

Integrado

6.1-Analisar os esquemas, planos, manuais e normas.
6.2-Identificar  as  recomendações  de  manutenção

estabelecidas pelo fabricante.
6.3-Revisar rotinas de manutenção e condução.
6.4-Revisar a relação de sobressalentes, de ferramentas, de

equipamentos e instrumentos de testes.

7-Execução da nacionalização

de sistemas, equipamentos e

materiais 

7.1-Orientar a pesquisa das características técnicas.
7.2-Identificar possíveis fabricantes.
7.3-Orientar  o  processo  de  qualificação  técnica  de

fabricantes.
7.4-Verificar  a  adequabilidade  dos  resultados  às

necessidades.
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7.5-Revisar o parecer de homologação do produto.
8-Domínio Prático e Teórico,

Operacional e de

Manutenção, sobre as

Estruturas, Sistemas e

Equipamentos existentes na

MB, afetos à Área de

Conhecimento (Engenharia)

8.1-Manter o conhecimento sobre a Engenharia aplicada na

MB, em suas Estruturas, Sistemas e Equipamentos.
8.2-Avaliar  os  resultados  obtidos  nos  equipamentos  e

instrumentos empregados em testes ou ensaios atinentes à

sua área de atuação.
8.3- Utilizar informações provenientes de visitas técnicas,

realizadas nos Meios Operativos,  Organizações Militares e

Instituições extra MB, como subsídios para o desempenho

de suas atribuições.
8.4-Capacitar-se,  continuadamente,  de  maneira formal  ou

informal,  a  fim  de  ampliar  conhecimentos  técnicos,

relacionados  a  sua  área  de  atuação,  em  função  do  seu

comprometimento com a carreira naval.
9.Domínio Teórico e Prático,

Operacional e de

Manutenção, das Estruturas,

Sistemas e Equipamentos

existentes no Estado da Arte,

afetos à Área de

Conhecimento (Engenharia)

9.1-Manter  o  desenvolvimento  contínuo  sobre  o

conhecimento do Estado da Arte na Engenharia Aplicada à

MB,  em  função  das  necessidades  relacionadas  as  suas

atribuições.
9.2-Manter  o  acompanhamento,  em  instituições  de

pesquisa científica ou de reconhecido conhecimento técnico

na área, sobre o Estado da Arte aplicável à MB, em função

das necessidades relacionadas às suas atribuições.
9.3- Participar de conclaves e intercâmbios sobre o

Estado da Arte aplicável à MB.
9.4-Disseminar os conhecimentos adquiridos e

desenvolvidos sobre o Estado da Arte aplicável à MB.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CEM – SUPERVISÃO (DE)
COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Adaptabilidade 

Capacidade de ajustar-se com

facilidade às mudanças de

ambiente físico e social.

Enfrentar diferentes funções e/

ou situações de trabalho.

1.1-Acompanhar  as  mudanças  mantendo  os  resultados

satisfatórios.

1.2-Demonstrar  receptividade  a  novos  métodos  de

trabalho e desafios propostos.

2-Criatividade

Capacidade de  encontrar

novas ideias, viáveis e

adequadas para solução de

problemas, situações

inopinadas e impasses.

2.1-Apresentar  ideias  novas  para  resolver  problemas

recorrentes.
2.2-Identificar soluções alternativas para problemas.

2.3-Demonstrar  pró  atividade  para  a  criação  de  novos

métodos.

3-Liderança

Capacidade  de  dirigir  e

influenciar  pessoas  para  que

ajam voluntariamente em prol

dos objetos da instituição.

3.1-Orientar equipes em novas situações ou projetos.
3.2-Criar estratégias para influenciar os membros da equipe

no alcance de metas e de suas potencialidades.
3.3-Promover a cooperação e parceria com outras equipes

para alcançar os objetivos.
3.4-Prever  as  situações  adversas  que  interfiram  no

trabalho.
4-Responsabilidade

Capacidade de cumprir com

seus deveres, assumindo seus

atos e opiniões, mesmo em

situações adversas.

4.1-Cumprir com seus compromissos.
4.2-Responder por seus atos individualmente e 

socialmente.
4.3-Comprometer-se como parte do processo de gestão.

4.4-Orientar terceiros diante de questões do seu 

conhecimento.
5-Comprometimento

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de

5.1-Manter prazos estabelecidos.

5.2-Buscar soluções para situações problema.

5.3-Agir de acordo com as normas e procedimentos.
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modo a tomar as providências

necessárias para atingir os

resultados previstos.
6-Organização 

Capacidade de ter controle

sobre todas as suas atividades e

realizá-las dentro da sequência

mais produtiva.

6.1-Estabelecer rotinas para a realização de atividades.

6.2-Planejar a execução de tarefas, de acordo com os 

prazos e a disponibilidade de recursos.
6.3-Controlar as atividades desenvolvidas pela equipe.

7-Relacionamento

interpessoal

Facilidade para conviver de

maneira harmoniosa e

amigável com pessoas do

grupo.

7.1-Relacionar-se  de  forma  respeitosa  e  positiva  com

diferentes  pessoas  na  convivência  diária  em  busca  de

resultados comuns.
7.2-Propor atividades no grupo que promovam  a

interação e o  bem-estar.

8-Solução de conflitos

Capacidade de encontrar

soluções criativas para dirimir

conflitos e problemas.

8.1-Identificar as situações que permeiam os conflitos.
8.2-Facilitar a solução de conflitos.
8.3-Propor ideias que possam solucionar ou reduzir os 

conflitos.

9.Controle emocional

Capacidade de lidarcom

situações que mobilizam afetos

e /ou emoções sem se deixar

suplantar por elas, mantendo

uma postura esperada, sem

perder a capacidade  de

raciocinar e agir de forma

lógica e coerente, segundo os

padrões esperados.

9.1-Manter  a  concentração  na  realização  das  tarefas,

mesmo sob pressão ou estresse.

9.2-Manter  atitude  adequada  perante  situações  adversas

ou contrárias às suas convicções.
9.3-Expressar-se  de  forma  adequada  em  situações

desfavoráveis.
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c) DE – Fase Gerencial

I) perfil profissional dos Oficiais do CEM (DE-fase gerencial):

O Oficial do CEM estará apto a realizar funções relativas à aplicação de

conhecimentos  específicos necessários  às  atividades de manutenção e reparo dos  meios

existentes e ao desenvolvimento e projeto de novos meios, para atuar nas OM de atividades

especializadas, a saber: CPN, DAerM, DCTIM, DEN, DOCM e DSAM.

Entende-se por Oficial na Fase Gerencial como aquele que coordena,

gerencia  e  controla  as  atividades  técnicas  executadas  pelos  subordinados.  Desta  forma,

dentro da estrutura hierarquizada da MB, corresponde ao Encarregado de Divisão, Chefe de

Departamento, Superintendente, Vice-Diretor e Titular de OM.

II) RC dos Oficiais do CEM (DE-fase Gerencial):

As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências

técnicas  e  comportamentais.  Neste  mapeamento  de  competências,  as  atribuições

profissionais para o CEM foram baseadas nos Regimentos Internos das OM de atividades

especializadas.

Para o desenvolvimento dessas competências, o militar deverá ser graduado em Engenharia

ou Arquitetura e será capacitado, inicialmente, no Curso de Formação de Oficiais (CFO), por

meio de atividades curriculares e extracurriculares realizadas durante o curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores

observáveis  no comportamento esperado do militar  no exercício  profissional.  Durante  o

CFO,  ele  será  estimulado  a  desenvolver  tais  competências,  que  deverão  permear  as

atividades no decorrer de sua carreira.

Dentre  as  competências  técnicas  do  Oficial  Engenheiro  na  fase

Gerencial,  para  atuar  nas  DE,  destacam-se  Elaboração  de  normas,  procedimentos,

especificações e instruções técnicas; Elaboração de projetos; Orientação técnica das OM;

Realização de vistorias, auditorias, fiscalizações, análises, assessorias e avaliações técnicas;

Avaliação de desempenho de sistemas, equipamentos e materiais; Execução de atividades

de Apoio Logístico Integrado; e Execução da nacionalização de sistemas, equipamentos e
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materiais.

As  competências  comportamentais  compreendem  Adaptabilidade;

Criatividade;   Liderança;  Responsabilidade;  Comprometimento;  Organização;

Relacionamento Interpessoal; Solução de Conflitos; e Controle Emocional.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CEM – GERENCIAL (DE)
 COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Elaboração de normas,

procedimentos,

especificações e instruções

técnicas

1.1-Coordenar a elaboração das documentações técnicas.

1.2-Aprovar documentação técnica.

2-Elaboração de projetos

2.1-Identificar as necessidades de infraestrutura e pessoal.
2.2-Coordenar a execução do cronograma.
2.3-Promover a integração dos setores envolvidos.
2.4-Analisar o projeto elaborado.
2.5-Aprovar o projeto elaborado.

3-Orientação técnica das

OM

3.1-Coordenar  as  análises  dos  esquemas,  planos,  manuais  e

normas.
3.2-Ratificar as necessidades de manutenção ou alterações.
3.3-Aprovar os documentos técnicos.

4-Realização de vistorias,

auditorias, fiscalizações,

análises, assessorias e

avaliações técnicas

4.1-Executar o planejamento das qualificações técnicas.

4.2-Coordenar a distribuição e execução das atividades.
4.3-Aprovar os documentos técnicos.

5-Avaliação de

desempenho dos sistemas,

equipamentos e materiais

5.1-Coordenar as atividades para a avaliação.
5.2-Analisar os relatórios.
5.3-Aprovar os relatórios.

6-Execução de atividades

de Apoio Logístico

Integrado 

6.1-Coordenar  a  elaboração  de  rotinas  de  manutenção  e

condução.
6.2-Coordenar  a  elaboração da relação de sobressalentes,  de

ferramentas, de equipamentos e instrumentos de testes.
6.3-Aprovar as rotinas de manutenção.

7-Execução da

nacionalização de sistemas,

7.1-Coordenar  o  processo  de  qualificação  técnica  de

fabricantes.
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equipamentos e materiais 7.2-Aprovar o parecer de homologação do produto.

8-Domínio Prático e

Teórico, Operacional e de

Manutenção, sobre as

Estruturas, Sistemas e

Equipamentos  existentes

na MB, afetos à Área de

Conhecimento

(Engenharia)

8.1-Manter o conhecimento sobre a Engenharia aplicada na MB,

em suas Estruturas, Sistemas e Equipamentos, utilizando-o

como subsídios para a tomada de decisão.
8.2-Avaliar a adequabilidade dos equipamentos e instrumentos

empregados  em  testes  ou  ensaios  atinentes  à  sua  área  de

atuação,  em  função  das  necessidades  estabelecidas  em

documentos normativos.
8.3-Utilizar  informações  provenientes  de  visitas  técnicas,

realizadas  nos  Meios  Operativos,  Organizações  Militares  e

Instituições extra-MB, como subsídios para a tomada de decisão

em função das necessidades da MB.
8.4-Utilizar  novos  conhecimentos  técnicos  da  sua  área  de

atuação,  adquiridos  de  maneira  formal  ou  informal,  em

eventual tomada de decisão nos processos da MB.
8.5-Disseminar  os  conhecimentos  adquiridos  e  desenvolvidos

sobre a Engenharia Aplicada na MB.

9-Domínio Teórico e

Prático, Operacional e de

Manutenção, das

Estruturas, Sistemas e

Equipamentos existentes

no Estado da Arte, afetos à

Área de Conhecimento

(Engenharia)

9.1-Manter o desenvolvimento contínuo sobre o conhecimento

do Estado da Arte na Engenharia Aplicada à MB, em função das

necessidades relacionadas as suas atribuições.
9.2-Manter  o  acompanhamento,  em  instituições  de  pesquisa

científica  ou  de  reconhecido  conhecimento  técnico  na  área,

sobre  o Estado da Arte aplicável  à  MB,  em   função   das

necessidades relacionadas às suas atribuições.
9.3-Participar de conclaves e intercâmbios sobre o Estado da

Arte aplicável à MB.
9.4-Disseminar  os  conhecimentos  adquiridos  e  desenvolvidos

sobre o Estado da Arte aplicável à MB.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS  – CEM – GERENCIAL (DE)
COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Adaptabilidade

Capacidade de ajustar-se com

facilidade às mudanças de

ambiente físico e social.

Enfrentar diferentes funções e/

ou  situações de trabalho.

1.1-Acompanhar  as  mudanças  mantendo  os  resultados

satisfatórios.

1.2-Demonstrar  receptividade  a  novos  métodos  de

trabalho e desafios propostos.

2-Criatividade

Capacidade de  encontrar novas

ideias, viáveis e adequadas para

solução de problemas, situações

inopinadas e impasses.

2.1-Apresentar  ideias  novas  para  resolver  problemas

recorrentes.
 2.2-Identificar soluções alternativas para problemas.

2.3-Demonstrar  pró  atividade  para  a  criação  de  novos

métodos.
3-Liderança

Capacidade de dirigir e

influenciar pessoas para que

ajam voluntariamente em prol

dos objeto da instituição.

3.1-Orientar equipes em novas situações ou projetos.
3.2-Criar  estratégias  para   influenciar   os   membros  da

equipe no alcance de metas e de suas potencialidades.
3.3-Promover a cooperação e parceria com  outras  equipes

para alcançar os objetivos.
3.4-Prever  as  situações  adversas  que  interfiram  no

trabalho.
4-Responsabilidade

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

opiniões, mesmo em situações

adversas.

4.1-Cumprir com seus compromissos.
4.2-Responder  por  seus  atos  individualmente  e

socialmente.
4.3-Comprometer-se como parte do processo de gestão.
4.4-Orientar  terceiros  diante  de  questões  do  seu

conhecimento.
5-Comprometimento

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de  

 modo a tomar as providências 

5.1-Manter prazos estabelecidos.

5.2-Buscar soluções para situações problema.

5.3-Agir de acordo com as normas e procedimentos.
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necessárias para atingir os

 resultados previstos.
6-Organização

Capacidade de ter controle

sobre todas as suas atividades e

realizá-las dentro da  sequência

mais produtiva.

6.1-Estabelecer rotinas para a realização de atividades.

6.2-Planejar  a  execução  de  tarefas,  de  acordo  com  os

prazos e a disponibilidade de recursos.
6.3-Controlar as atividades desenvolvidas pela equipe.

7-Relacionamento interpessoal

Facilidade para conviver de

maneira harmoniosa e amigável

com pessoas do grupo.

7.1-Relacionar-se  de  forma  respeitosa  e  positiva  com

diferentes  pessoas  na  convivência  diária  em  busca  de

resultados comuns.
7.2-Propor atividades no grupo que promovam a interação

e o bem-estar.
8-Solução de conflitos

Capacidade de encontrar

soluções criativas para dirimir

conflitos e problemas.

8.1-Identificar as situações que permeiam os conflitos.

8.2-Facilitar a solução de conflitos.

8.3-Propor ideias que possam solucionar ou reduzir os 

conflitos.

9-Controle emocional

Capacidade de lidar com

situações que mobilizam afetos

e /ou emoções sem se deixar

suplantar   por  elas,

mantendo uma postura

esperada, sem perder a

capacidade de raciocinar e agir

de forma lógica e coerente,

segundo os padrões esperados.

9.1-Manter  a  concentração  na  realização  das  tarefas,

mesmo sob pressão ou estresse.
9.2-Manter  atitude  adequada  perante  situações  adversas

ou contrárias às suas convicções.
9.3-Expressar-se  de  forma  adequada  em  situações

desfavoráveis.
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5.1.3. Instituições de Ciência e Tecnologia (IC&T)

a) IC&T-Fase Operacional

I) Perfil Profissional dos Oficiais do CEM (IC&T – fase Operacional):

O Oficial do CEM, estará apto a realizar funções relativas à aplicação de

conhecimentos  específicos  necessários  às  atividades de manutenção e reparo dos  meios

existentes e ao desenvolvimento e projeto de novos meios, para atuar nas IC&T da Marinha,

a saber: CASNAV, IEAPM e IPqM.

Entende-se por Oficial na Fase Operacional como aquele Oficial que, em

sua  atuação,  tem  subordinados  apenas  profissionais  de  nível  médio  ou  executa

pessoalmente  as  atividades  técnicas  que  lhe  são  atribuídas.  Desta  forma,  dentro  da

estrutura hierarquizada típica da MB, corresponde ao Ajudante de Seção, Encarregado de

Seção eAjudante de Divisão.

II) RC dos Oficiais do CEM ( IC&T – fase Operacional):

As competências profissionais estão divididas em competências técnicas e

comportamentais. Neste mapeamento de competências, as atribuições profissionais para o

CEM foram baseadas nos Regimentos Internos das Instituições de Ciência e Tecnologia.

Para  o  desenvolvimento  dessas  competências,  o  militar  deverá  ser

graduado  em  Engenharia  ou  Arquitetura  e  será  capacitado,  inicialmente,  no  Curso  de

Formação  de  Oficiais  (CFO),  por  meio  de  atividades  curriculares  e  extracurriculares

realizadas durante o curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores

observáveis  no  comportamento  esperado do militar  no  exercício  profissional.  Durante  o

CFO,  ele  será  estimulado  a  desenvolver  tais  competências,  que  deverão  permear  as

atividades no decorrer de sua carreira.

Dentre  as  competências  técnicas  do  Oficial  Engenheiro  na  fase

Operacional,  para  atuar  nas  IC&T,  destacam-se  Elaboração  de  Projetos  que  empreguem

Conhecimentos  Científicos e de Inovação Tecnológica;  Orientação técnica das OM, como

Organização Militar Orientadora Técnica (OMOT); Avaliação do desempenho dos sistemas,
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equipamentos e componentes de sua área de conhecimento e dos materiais de sua área de

jurisdição;  Realização  de  vistorias e  avaliações  técnicas  de  sistemas/equipamentos;

Produção  de  protótipos  para  a  nacionalização  de  materiais  relacionados  à  sua  área  de

atribuição;  e  Administração  dos  recursos  humanos,   materiais  e  financeiros  sob  sua

responsabilidade.

As  competências  comportamentais  compreendem  Comprometimento;

Comunicação; Controle Emocional; Criatividade; Responsabilidade; Liderança; Trabalho em

Equipe; e Relacionamento Interpessoal.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CEM – OPERACIONAL (IC&T)

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Elaboração de normas,

procedimentos,

especificações e  instruções

técnicas

1.1-Levantar  dados  para  pesquisa  e  desenvolvimento  de

novas tecnologias/sistemas/equipamentos/componentes de

interesse estratégico para a Marinha do Brasil (MB).
1.2-Elaborar estudos, planos, especificações, procedimentos,

pareceres  técnicos  e  demais  documentos  e  subsídios

necessários para pesquisa e desenvolvimento dos projetos

de novas tecnologias/sistemas/equipamentos/componentes

de interesse para MB.
1.3-Verificar se toda a documentação técnica produzida está

de  acordo  com  os  padrões,  e  com  as  normas  técnicas

nacionais e/ou internacionais (se for o caso).
1.4-Organizar a equipe técnica para execução das atividades

de planejamento (escopo, orçamento, cronograma, recursos

humanos  e  materiais  e  riscos),  execução,  fiscalização,  e

gerenciamento dos projetos.
1.5-Descrever  as  atividades  de  planejamento,

acompanhamento e controle da fabricação de protótipos na

sua área de atuação.
1.6-Operar  os  laboratórios  técnicos,  de  acordo  com  as
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normas  de  engenharia  aplicáveis,  e  manter  em  perfeitas

condições os demais recursos de pesquisa, desenvolvimento

e tecnologia da informação.
1.7-Levantar as necessidades de calibração de equipamentos

de manutenção de seus respectivos laboratórios.
1.8-Elaborar propostas de participação em palestras, cursos,

seminários, treinamentos e outros eventos de interesse da

MB,  de  forma  a  garantir  o  aprimoramento  técnico-

profissional da equipe.
1.9-Acompanhar  a  evolução  científica  e  tecnológica  dos

trabalhos  de  pesquisa  e  desenvolvimento  realizados  em

instituições  privadas  e  governamentais,  nos  assuntos  de

interesse da MB.
1.10-Acompanhar o intercâmbio entre os setores industrial,

universitário e técnico-científicos nas atividades de pesquisa

científica,  desenvolvimento  tecnológico  e  inovação  de

sistemas, equipamentos, componentes, materiais e técnicas

de interesse da MB.
1.11-Atualizar a consistência dos dados de todos os projetos

elaborados.
1.12-Determinar  o arquivamento de todos os  documentos

elaborados junto ao Arquivo Técnico.
1.13-Auxiliar  na  elaboração  das  Propostas  Técnico-

Orçamentárias (PTO).

2-Orientação técnica das OM,

como Organização Militar

Orientadora Técnica

2.1-Assessorar  tecnicamente  as  demais  OM  nos  assuntos

relativos  às  atividades  de  pesquisa  científica,

desenvolvimento  tecnológico,  inovação  e  prestação  de

serviços tecnológicos.
2.2-Auxiliar  na  condução  das  atividades  necessárias  à

prestação  de  orientação  científica  e  tecnológica  às

instituições  extra-MB,  nos  assuntos  referentes  a  sistemas,
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equipamentos,  componentes, materiais e técnicas, dentro

das suas áreas de atuação.
2.3-Efetuar  as  atividades  necessárias  ao  processo  de

nacionalização  progressiva  e  seletiva  do  material  de

interesse da MB.

3-Avaliação do desempenho

dos sistemas, equipamentos e

componentes de sua área de

conhecimento e dos materiais

de sua área de jurisdição

3.1-Propor  as  inspeções,  ensaios  e  testes  necessários  à

comprovação da conformidade às especificações.
3.2-Elaborar  os  procedimentos  de  inspeções,  ensaios  e

testes  necessários.
3.3-Auxiliar  nas  atividades  de  planejamento,

acompanhamento  e  execução  de  testes  de  bancada,  de

campo  e  ambientais  de sistemas,  equipamentos,

componentes e materiais da sua área de atuação.
3.4-Auxiliar  na  avaliação  do  desempenho  dos  sistemas,

equipamentos, e componentes de sua área de atribuição e

dos materiais de sua área de jurisdição.
3.5-Coordenar  o  arquivamento  de  todos  os  documentos

relativos aos ensaios, testes e inspeções realizadas, junto ao

Arquivo Técnico.
4-Realização de vistorias e

avaliações técnicas de

sistemas

/equipamentos

4.1-Analisar os diagramas, esquemas, planos e manuais.
4.2-Acompanhar equipamentos; visitas técnicas pertinentes 

aos sistemas e equipamentos.
4.3-Elaborar relatório/parecer técnico/laudos de vistorias.

5-Produção de protótipos

para a nacionalização de

materiais relacionados à sua

área de atribuição

5.1-Conduzir  as  atividades  necessárias  ao  processo  de

nacionalização  progressiva  e  seletiva  do  material  de

interesse da MB.
5.2-Auxiliar na identificação  de  possíveis  fabricantes  para

nacionalização  de  materiais  relacionados  à  sua  área  de

atuação.
5.3-Gerar  subsídios   para  possibilitar  a   fabricação   ou

produção do material/componente/equipamento/Sistema.
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5.4-Propor a homologação de produtos.
6-Administração dos recursos

humanos,

materiais e financeiros sob

sua responsabilidade

6.1-Identificar as necessidades de recursos humanos para o

cumprimento das diferentes tarefas.
6.2-Identificar as necessidades de recursos financeiros para o

cumprimento das diferentes tarefas.

7-Domínio Prático e Teórico,

Operacional

e de Manutenção, sobre as

Estruturas, Sistemas e

Equipamentos existentes na

MB, afetos à Área de

Conhecimento (Engenharia)

7.1-Obter, progressivamente, o conhecimento da Engenharia

aplicada  na  MB,  em  suas  Estruturas,  Sistemas  e

Equipamentos.
7.2-Estudar  os  manuais  dos  equipamentos  e  instrumentos

empregados em testes ou ensaios atinentes à sua área de

atuação.
7.3-Realizar  visitas  técnicas  nos  Meios  Operativos,

Organizações  Militares  e  Instituições  extra-MB,  visando

ampliar o  conhecimento necessário ao desempenho de suas

atribuições.
7.4-Dedicar-se à obtenção de novos conhecimentos técnicos,

relacionados à sua área de atuação, de maneira formal ou

informal,  em  função  do  seu  comprometimento  com  a

carreira naval.
8-Domínio Teórico e Prático,

Operacional e de

Manutenção, das Estruturas,

Sistemas e

Equipamentos

existentes no Estado da Arte,

afetos à Área

de Conhecimento

(Engenharia)

8.1-Obter, progressivamente, o conhecimento do Estado da

Arte  na  Engenharia  Aplicada  à  MB,  em  função  das

necessidades relacionadas às suas atribuições.
8.2-Realizar  o  acompanhamento,  em  instituições  de

pesquisa científica ou de reconhecido conhecimento técnico

na área, sobre o Estado da Arte aplicável à MB, em função

das necessidades relacionadas às suas atribuições.
8.3-Participar de conclaves e intercâmbios sobre o Estado da

Arte aplicável à MB.
8.4-Disseminar  os  conhecimentos  adquiridos  e

desenvolvidos sobre o Estado da Arte aplicável à MB.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CEM – OPERACIONAL (IC&T)

COMPETÊNCIAS INDICADORES
1-Comprometimento 

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de

modo a tomar as  providências

necessárias para atingir os

resultados previstos.

1.1-Cumprir os procedimentos previstos.
1.2-Buscar informações que detalhem suas tarefas antes

da execução, visando obter os melhores resultados.
1.3-Executar  as  tarefas,  atendendo  as  normas  de

segurança pessoal e do material.
1.4-Analisar todas as possibilidades para a conclusão das

tarefas. 

2-Comunicação 

Capacidade de  transmitir e

receber informações faladas

escritas e visuais de forma clara e

objetiva, como entendimento os

envolvidos, facilitando a

divulgação e a compreensão de

tarefas.

2.1-Expor suas ideias ou ordens de forma clara e objetiva,

mantendo a postura militar.

2.2-Manter canal  de comunicação eficaz entre todas  as

pessoas participantes das tarefas.

3-Controle Emocional 

Capacidade de lidar com

 situações que mobilizam afetos e/

ou emoções sem se deixar

suplantar por elas, mantendouma

postura esperada, sem perder a

capacidade de raciocinar e agir

deforma lógica e coerente,

segundo os padrões esperados.

3.1-Manter  a  concentração  na  realização  das  tarefas,

mesmo sob pressão ou estresse.

3.2-Manter atitude adequada perante situações adversas

ou contrárias as suas convicções.

4-Criatividade

Capacidade de encontrar novas

4.1-Apresentar  ideias  novas  para  resolver  problemas

recorrentes.
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ideias, viáveis e adequadas para

solução de problemas, situações

inopinadas e impasses.

4.2-Adotar  novos  métodos  de  trabalho,  possuindo

flexibilidade e pró   atividade.

5-Responsabilidade 

Capacidade de  cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

opiniões,mesmo em situações

adversas.

5.1-Demonstrar coerência e responsabilidade pelos seus

atos e ações perante a MB e também socialmente.

5.2-Cumprir com seus compromissos e com as obrigações

inerentes a sua função.
5.3-Realizar as tarefas dentro do prazo determinado.

5.4-Adotar uma postura adequada ao ambiente 

laboratorial, demonstrando organização e asseio.
6-Liderança 

 Capacidade de dirigir e influenciar

pessoas para que ajam

voluntariamente

em prol dos objetivos da

instituição.

6.1-Extrair  o  melhor  de  cada  talento  subordinado  para

alcançar resultados positivos.

6.2-Orientar os subordinados para o alcance de metas 

estabelecidas.

7-Trabalho em equipe

Trabalhar com os demais 

membros da equipe, tendo

atitudes de  colaboração para que

todos alcancem os objetivos

organizacionais,  desenvolvendo

um ambiente de colaboração

mútua.

7.1-Construir  a  colaboração  e  espírito  de  equipe  com

demais integrantes.
7.2-Demonstrar flexibilidade para trabalhar com pessoas

de diferentes perfis.
7.3-Compartilhar os conhecimentos adquiridos com a 

equipe.

8-Relacionamento interpessoal

Facilidade para conviver de

maneira harmoniosa e

amigável com pessoas do grupo.

8.1-Conviver harmoniosamente com o grupo de trabalho.

8.2-Separar questões profissionais das pessoais.

8.3-Relacionar-se de forma cooperativa e agregadora, de 

forma a promover a interação e o bem-estar do grupo.
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b) IC&T-fase de supervisão

I) perfil profissional dos Oficiais do CEM (IC&T – fase de supervisão):

O Oficial do CEM, estará apto a realizar funções relativas à aplicação de

conhecimentos  específicos necessários  às  atividades de manutenção e reparo dos  meios

existentes e ao desenvolvimento e projeto de novos meios, para atuar nas IC&T da Marinha,

a saber: CASNAV, IEAPM e IPqM.

Entende-se por Oficial na Fase de Supervisão como aquele que executa as

atividades técnicas que lhes são atribuídas e supervisiona as dos subordinados profissionais

de  nível  técnico  e/ou superior.  Desta  forma,  dentro  da  estrutura  hierarquizada  da  MB,

corresponde ao Encarregado de Seção, Ajudante de Divisão e Encarregado de Divisão.

II) RC dos Oficiais do CEM (IC&T – fase de supervisão):

As competências profissionais estão divididas em competências técnicas e

comportamentais. Neste mapeamento de competências, as atribuições profissionais para o

CEM foram baseadas nos Regimentos Internos das Instituições de Ciência e Tecnologia.

Para o desenvolvimento dessas competências, o militar deverá ser graduado em Engenharia

ou Arquitetura e será capacitado, inicialmente, no Curso de Formação de Oficiais (CFO), por

meio de atividades curriculares e extracurriculares realizadas durante o curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores

observáveis  no comportamento esperado do militar  no exercício  profissional.  Durante  o

CFO,  ele  será  estimulado  a  desenvolver  tais  competências,  que  deverão  permear  as

atividades no decorrer de sua carreira.

Dentre  as  competências  técnicas  do  Oficial  Engenheiro  na  fase  de

Supervisão,  para  atuar  nas  IC&T,  destacam-se  Elaboração  de  Projetos  que  empreguem

Conhecimentos Científicos e de Inovação Tecnológica;  Orientação técnica das  OM, como

Organização Militar Orientadora Técnica (OMOT); Avaliação do desempenho dos sistemas,

equipamentos e componentes de sua área de conhecimento e dos materiais de sua área de

jurisdição;  Realização  de  vistorias e  avaliações  técnicas  de  sistemas/equipamentos;

Produção  de  protótipos  para  a  nacionalização  de  materiais  relacionados  à  sua  área  de
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atribuição;  e  Administração  dos  recursos  humanos,   materiais  e  financeiros  sob  sua

responsabilidade.

As  competências  comportamentais  compreendem  Comprometimento;

Comunicação; Controle Emocional; Criatividade; Responsabilidade; Liderança; Trabalho em

Equipe; e Relacionamento Interpessoal.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CEM – SUPERVISÃO (IC&T)

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Elaboração de projetos que

empreguem Conhecimentos

Científicos e de Inovação

Tecnológica

1.1-Aprovar  o  levantamento  de  dados  para  pesquisa  e

desenvolvimento  de  novas  tecnologias/sistemas/

equipamentos/componentes de interesse estratégico para

a Marinha do Brasil (MB).

1.2-Avaliar  os  estudos,  planos,  especificações,

procedimentos, pareceres técnicos e demais documentos

e subsídios necessários para pesquisa e desenvolvimento

dos    projetos  de  novas  tecnologias/

sistemas/equipamentos/componentes de interesse para a

MB.

1.3-Orientar  a  equipe  para  que  toda  a  documentação

técnica produzida esteja  de  acordo com os padrões,  e

com as  normas técnicas nacionais e/ou internacionais.

1.4-Planejar  o  escopo,  o  orçamento,  o  cronograma,  a

quantidade recursos humanos e materiais necessários e os

riscos envolvidos, durante a execução, a fiscalização, e o

gerenciamento dos projetos.

1.5-Coordenar  as  atividades  de  planejamento,

acompanhamento e controle da fabricação de protótipos na

sua área de atuação.
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1.6-Orientar a operação  dos laboratórios técnicos, sob sua 

responsabilidade, de acordo com as normas de engenharia 

aplicáveis.

1.7-Analisar  os  orçamentos  para  atendimento  das

necessidades  de  calibração  de  equipamentos  e  de

manutenção dos laboratórios.

1.8-Analisar  as  propostas  de  participação  em  palestras,

cursos,  seminários,  treinamentos  e  outros  eventos  de

interesse da MB, de acordo com os recursos  financeiros

disponíveis, de forma a garantir o aprimoramento técnico-

profissional de toda a equipe.

1.9-Acompanhar  a  evolução  científica  e  tecnológica  dos

trabalhos  de  pesquisa  e  desenvolvimento  realizados  em

instituições  privadas e  governamentais,  nos  assuntos  de

interesse da MB.

1.10-Acompanhar o intercâmbio entre os setores industrial,

universitário e técnico-científicos nas atividades de pesquisa

científica,  desenvolvimento  tecnológico  e   inovação  de

sistemas, equipamentos, componentes, materiais e técnicas

de interesse  da MB.

1.11-Analisar  Coordenar  esforços  para  divulgação  das

pesquisas  desenvolvidas,   incentivando   a  submissão   de

artigos   científicos em  publicações  nacionais  e

internacionais voltadas para a apresentação a consistência

dos dados de todos os projetos elaborados.

1.12-de   trabalhos   acadêmicos   e   de   pesquisa,

acompanhando  a evolução científica e tecnológica.

1.13-Elaborar as Propostas Técnico-Orçamentárias (PTO).
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1.14-Controlar  o  cumprimento  dos  cronogramas,  os

orçamentos e a apropriação de mão de obra dos projetos,

atuando como interface junto aos clientes.

2-Orientação técnica das OM,

como Organização

Militar Orientadora Técnica

(OMOT)

2.1-Assessorar  tecnicamente  as  demais  OM nos  assuntos

relativos  às  atividades  de  pesquisa  científica,

desenvolvimento  tecnológico,  inovação  e  prestação  de

serviços tecnológicos.
2.2-Conduzir  as  atividades  necessárias  à  prestação  de

orientação científica e tecnológica às instituições extra MB,

nos  assuntos  referentes  a  sistemas,  equipamentos,

componentes, materiais e técnicas, dentro das suas áreas

de atuação.
2.3-Definir  as  atividades  necessárias  ao  processo  de

nacionalização  progressiva  e  seletiva  do  material  de

interesse da MB.

3-Avaliação do desempenho

dos sistemas, equipamentos e

componentes de sua área de

conhecimento e dos materiais

de sua área de

jurisdição

3.1-Analisar  os  procedimentos  das  inspeções,  ensaios  e

testes  necessários  à  comprovação  da  conformidade  às

especificações.
3.2-Coordenar  as  atividades  de  planejamento,

acompanhamento  e  execução  de  testes  de  bancada,  de

campo  e  ambientais  de  sistemas,  equipamentos,

componentes e materiais da sua área de atuação.

4-Realização de vistorias e

avaliações técnicas de

sistemas/equipamentos

4.1-Orientar a análise dos diagramas,  esquemas, planos e

manuais.
4.2-Coordenar a realização de visitas técnicas para avaliação

dos sistemas e equipamentos.
4.3-Analisar  os  relatórios/pareceres  técnico/laudos  de

vistorias/diagramas/manuais.
5-Produção de protótipos para

a nacionalização de

5.1-Analisar  as  atividades  necessárias  ao  processo  de

nacionalização  progressiva  e  seletiva  do  material  de
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materiais relacionados à sua

área de atribuição

interesse da MB.
5.2-Estabelecer  contatos  técnico/comerciais  com  os

possíveis  fabricantes  para  nacionalização  de  materiais

relacionados à sua área de atuação.
5.3-Aprovar  os  subsídios  fornecidos  para  possibilitar  a

fabricação  ou  produção  do  material/componente/

equipamento/sistema.
5.4-Avaliar a homologação de produtos.

6-Administração dos recursos

humanos, materiais

e financeiros sob sua

responsabilidade

6.1-Avaliar as necessidades de recursos humanos

cumprimento das diferentes tarefas.
6.2-Avaliar as necessidades   de recursos financeiros para   o

cumprimento das diferentes tarefas.

7-Domínio Prático e Teórico,

Operacional e de Manutenção,

sobre as Estruturas, Sistemas e

Equipamentos existentes na

MB, afetos à Área de

Conhecimento (Engenharia)

7.1-Manter o conhecimento da Engenharia aplicada na MB,

em suas Estruturas, Sistemas e Equipamentos.
7.2-Avaliar  os  resultados  obtidos  nos  equipamentos  e

instrumentos empregados em testes ou ensaios atinentes à

sua área de atuação.
7.3-Utilizar  informações  provenientes  de  visitas  técnica,

realizadas nos Meios Operativos, Organizações Militares e

Instituições extra MB, como subsídios para o desempenho

de suas atribuições.
7.4-Capacitar-se,  continuamente,  de  maneira  formal  ou

informal,  a  fim  de  ampliar  conhecimentos  técnicos,

relacionados  à  sua  área  de  atuação,  em  função  do  seu

comprometimento com a carreira naval.

8-Domínio Teórico e Prático,

Operacional e de

Manutenção, das Estruturas,

Sistemas e Equipamentos

8.1-Manter  o  desenvolvimento  contínuo  sobre  o

conhecimento do Estado  da  Arte  na  Engenharia aplicada

à  MB,  em  função  das  necessidades  relacionadas  às  suas

atribuições.
8.2-Manter  o  acompanhamento,  em  instituições  de

pesquisa   científica  ou  de  reconhecido  conhecimento
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existentes no Estado da Arte,

afetos à Área de Conhecimento

(Engenharia)

técnico na área, sobre o Estado  da  Arte  aplicável  à  MB,

em   função   das   necessidades  relacionadas  às  suas

atribuições.
8.3-Participar de conclaves e intercâmbios sobre o Estado

da Arte aplicável à MB.
8.4-Disseminar  os  conhecimentos  adquiridos  e

desenvolvidos sobre o Estado da Arte aplicável à MB.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CEM – SUPERVISÃO (IC&T)
COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Comprometimento

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de

modo a tomar as  providências

necessárias para atingir os

resultados previstos.

1.1-Cumprir os procedimentos previstos.
1.2-Buscar informações que detalhem suas tarefas antes da

execução, visando obter os melhores resultados.
1.3-Executar as tarefas, atendendo as normas de segurança

pessoal e do material.

1.4-Analisar  todas  as  possibilidades  para  a  conclusão das

tarefas.

2-Comunicação

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas

escritas e visuais de forma clara

e objetiva, como entendimento

entre os envolvidos, facilitando a

divulgação e  a compreensão de

tarefas.

2.1-Expor suas ideias ou ordens de forma clara e objetiva,

mantendo a postura militar.

2.2-Manter  canal  de  comunicação  eficaz  entre  todas  as

pessoas participantes das tarefas.

3-Controle Emocional

Capacidade de lidar com
3.1-Manter  a  concentração  na  realização  das  tarefas,

mesmo sob pressão ou estresse.
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situações que mobilizam afetos

e/ou emoções sem se deixar

suplantar por elas, mantendo

uma postura esperada, sem

perder a capacidade de

raciocinar e agir de forma lógica

e coerente, segundo os padrões

esperados.

3.2-Manter  atitude  adequada  perante  situações  adversas

ou contrárias as suas convicções.

4-Criatividade

Capacidade de encontrar novas

ideias, viáveis e adequadas  para

solução  de problemas,

situações inopinadas e impasses.

4.1-Apresentar  ideias  novas  para  resolver  problemas

recorrentes.

4.2-Adotar  novos  métodos  de  trabalho,  possuindo

flexibilidade e pró atividade.

5-Responsabilidade

Capacidade de cumprir com seus

deveres, assumindo seus atos e

opiniões, mesmo em situações

adversas.

5.1-Ser Demonstrar  coerência  e  responsabilidade  pelos

seus atos e ações perante a MB e também socialmente.
5.2-Cumprir com seus compromissos e com as obrigações

inerentes a sua função.
5.3-Realizar as tarefas dentro do prazo determinado.
5.4-Adotar  uma  postura  adequada  ao  ambiente

laboratorial, demonstrando organização e asseio.
6-Liderança 

Capacidade de dirigir e

influenciar  pessoas para  que

ajam voluntariamente em prol

dos objetivos da instituição.

6.1-Extrair  o  melhor  de  cada  talento  subordinado  para

alcançar resultados positivos.
6.2-Orientar  os  subordinados  para  o  alcance  de  metas

estabelecidas.

7-Trabalho em equipe 

Trabalhar com os demais

membros da equipe, tendo

atitudes de colaboração para

que todos alcancem os objetivos

7.1-Construir  a  colaboração  e  espírito  de  equipe  com

demais integrantes.
7.2-Demonstrar flexibilidade para trabalhar com pessoas de

diferentes perfis.

7.3-Compartilhar  os  conhecimentos  adquiridos  com  a
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organizacionais, desenvolvendo

um ambiente de colaboração

mútua.

equipe.

8-Relacionamento Interpessoal

Facilidade para conviver de

maneira harmoniosa e  amigável

com pessoas do grupo.

8.1-Conviver harmoniosamente com o grupo de trabalho.

8.2-Separar questões profissionais das pessoais.

8.3-Relacionar-se  de forma cooperativa e  agregadora,  de

forma a promover a interação e o bem-estar do grupo.

c) IC&T – Fase Gerencial

I) perfil profissional dos Oficiais do CEM (IC&T-fase gerencial):

O Oficial do CEM, estará apto a realizar funções relativas à aplicação

de conhecimentos específicos necessários às atividades de manutenção e reparo dos meios

existentes e ao  desenvolvimento e projeto de novos meios, para atuar nas IC&T da Marinha,

a saber: CASNAV, IEAPM e IPqM.

Entende-se por Oficial na Fase Gerencial como aquele que coordena,

gerencia  e  controla  as  atividades  técnicas  executadas  pelos  subordinados.  Desta  forma,

dentro da estrutura hierarquizada da MB, corresponde ao Encarregado de Divisão, Chefe de

Departamento, Superintendente, Vice-Diretor e Titular da OM.

II) RC dos Oficiais do CEM (IC&T – fase gerencial):

As  competências  profissionais  estão  divididas  em  competências

técnicas  e  comportamentais.  Neste  mapeamento  de  competências,  as  atribuições

profissionais  para  o  CEM  foram  baseadas  nos  Regimentos  Internos  das  Instituições  de

Ciência e Tecnologia.

Para  o  desenvolvimento  dessas  competências,  o  militar  deverá  ser

graduado  em  Engenharia  ou  Arquitetura  e  será  capacitado,  inicialmente,  no  Curso  de

Formação  de  Oficiais  (CFO),  por  meio  de  atividades  curriculares  e  extracurriculares

realizadas durante o curso.

As  competências  comportamentais  traduzem  atitudes  e  valores
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observáveis  no comportamento esperado do militar  no exercício  profissional.  Durante  o

CFO,  ele  será  estimulado  a  desenvolver  tais  competências,  que  deverão  permear  as

atividades no decorrer de sua carreira.

Dentre  as  competências  técnicas  do  Oficial  Engenheiro  na  fase

Gerencial,  para  atuar  nas  IC&T,  destacam-se  Elaboração  de  Projetos  que  empreguem

Conhecimentos Científicos e de Inovação Tecnológica;  Orientação técnica das  OM, como

Organização Militar Orientadora Técnica (OMOT); Avaliação do desempenho dos sistemas,

equipamentos e componentes de sua área de conhecimento e dos materiais de sua área de

jurisdição; Realização de vistorias e avaliações técnicas de sistemas

/equipamentos; Produção de protótipos para a nacionalização de materiais relacionados à 

sua área de atribuição; e Administração dos recursos humanos, materiais e financeiros sob 

sua responsabilidade.

As competências comportamentais compreendem Comprometimento;

Comunicação; Controle Emocional; Criatividade; Responsabilidade; Liderança; Trabalho em

Equipe; e Relacionamento Interpessoal.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS – CEM – GERENCIAL (IC&T)

COMPETÊNCIAS INDICADORES

1-Elaboração de Projetos que

empreguem Conhecimentos

Científicos e de Inovação

Tecnológica.

1.1-Definir as áreas para pesquisa e desenvolvimento de

novas  tecnologias/sistemas/equipamentos/componentes

de  acordo  com o   interesse  estratégico  da  Marinha  do

Brasil (MB).

1.2-Aprovar  os  estudos,  planos,  especificações,

procedimentos, pareceres técnicos e demais documentos

e subsidios necessários para pesquisa e desenvolvimento

dos  projetos  de  novas

tecnologias/sistemas/equipamentos/  componentes  de

interesse para a MB.

1.3-Qualificar  a  equipe  para  que  toda  a  documentação
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técnica produzida esteja de acordo com os padrões e com

as normas técnicas nacionais e/ou internacionais (se for o

caso).
1.4-Aprovar  o  escopo,  o  orçamento,  o  cronograma,  a

quantidade recursos humanos e materiais necessários e os

riscos envolvidos, durante  a execução,  a  fiscalização,  e  o

gerenciamento dos projetos.
1.5-Aprovar  as  atividades  de  planejamento,

acompanhamento e controle da fabricação de protótipos

na sua área de atuação.
1.6-Aprovar a operação dos laboratórios técnicos, sobsua

responsabilidade, de acordo com as normas de engenharia

aplicáveis.
1.7-Aprovar  os  orçamentos  para  atendimento  das

necessidades  de  calibração  de  equipamentos  e  de

manutenção dos laboratórios.
1.8-Aprovar  as  propostas  de  participação  em  palestras,

cursos,  seminários,  treinamentos  e  outros  eventos  de

interesse da MB, de acordo com os recursos  financeiros

disponíveis, de forma a garantir o aprimoramento técnico-

profissional de toda a equipe.
1.9-Manter  a  equipe  qualificada  em  relação  à  evolução

científica  e  tecnológica  dos  trabalhos  de  pesquisa  e

desenvolvimento realizados  em  instituições  privadas  e

governamentais, nos assuntos de interesse da MB.
1.10-Propiciar  o  intercâmbio  entre  os  setores  industrial,

universitário  e  técnico-científicos  nas  atividades  de

pesquisa  científica,   desenvolvimento  tecnológico  e

inovação  de  sistemas,  equipamentos,  componentes,

materiais e técnicas de interesse da MB.
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1.11-Ratificar  a  consistência  dos  dados  dos  projetos

elaborados.
1.12-Autorizar  a  divulgação  das  pesquisas  desenvolvidas,

incentivando  a  submissão  de  artigos  científicos  em

publicações  nacionais  e  internacionais  voltadas  para  a

apresentação  de  trabalhos  acadêmicos  e  de  pesquisa,

acompanhando a evolução científica e tecnológica.
1.13-Aprovar as Propostas Técnico-Orçamentárias (PTO).
1.14-Aprovar os cronogramas, orçamentos e a apropriação

de   mão  de  obra  dos  projetos,  atuando  como  interface

junto aos clientes.

2. Orientação técnica das OM,

como Organização

Militar Orientadora Técnica

(OMOT)

2.1-Autorizar  a prestação de assessoria técnica às demais

OM  nos  assuntos  elativos  às  atividades  de  pesquisa

científica,  desenvolvimento  tecnológico,  inovação  e

prestação de serviços tecnológicos.
2.2-Autorizar  a  prestação  de  orientação  científica  e

tecnológica  às  instituições  extra-MB,  nos  assuntos

referentes  a  sistemas,  equipamentos,  componentes,

materiais  e  técnicas,  dentro  das suas áreas de atuação.
2.3-Aprovar  as  atividades  necessárias  ao  processo  de

nacionalização  progressiva  e  seletiva  do  material  de

interesse da MB.

3-Avaliação do Desempenho

dos sistemas,

equipamentos e componentes

de sua área de conhecimento e

dos materiais de sua área de

jurisdição

3.1-Aprovar  os  procedimentos  das  inspeções,  ensaios  e

testes  necessários  à  comprovação  da  conformidade  às

especificações.
3.2-Aprovar  as  atividades  de  planejamento,

acompanhamento  e  execução  de  testes  de  bancada,  de

campo  e  ambientais  de  sistemas,  equipamentos,

componentes e materiais da sua área de atuação.
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4-Realização de vistorias e

avaliações técnicas de sistemas

/equipamentos

4.1-Coordenar  a  realização  das  visitas  técnicas  para

avaliação dos sistemas e equipamentos.
4.2- Aprovar  os  relatórios/pareceres  técnicos/laudos  de

vistorias/diagramas/manuais.

5-Produção de protótipos para

a nacionalização de

materiais relacionados à sua

área de atribuição

5.1-Aprovar  as  atividades  necessárias  ao  processo  de

nacionalização  progressiva  e  seletiva  do  material  de

interesse da MB.
5.2-Autorizar  o  estabelecimento  de  contatos

técnico/comerciais  com  os  possíveis fabricantes  para

nacionalização  de  materiais  relacionados  à  sua  área  de

atuação.
5.3-Aprovar a homologação de produtos.

6-Administração dos recursos

humanos, materiais

e financeiros sob sua

responsabilidade

6.1-Ratificar as necessidades de recursos humanos para o

cumprimento das diferentes tarefas.
6.2-Ratificar as necessidades de recursos financeiros para o

cumprimento das diferentes tarefas.

7-Domínio Prático e Teórico,

Operacional e de

Manutenção, sobre as

Estruturas, Sistemas e

Equipamentos existentes na

MB, afetos à Área de

Conhecimento (Engenharia)

  

7.1-Manter o conhecimento da Engenharia aplicada na MB,

em suas Estruturas, Sistemas e Equipamentos, utilizando-os

como subsídios para a tomada de decisão.
7.2-Avaliar  a  adequabilidade  dos  equipamentos  e

instrumentos empregados em testes ou ensaios atinentes

à sua área de atuação, em  função  das  necessidades

estabelecidas em documentos normativos.
7.3-Utilizar  informações  provenientes  de  visitas  técnica,

realizadas nos Meios Operativos, Organizações Militares e

Instituições  extra-MB,  como  subsídios  para  a  tomada  de

decisão em função das necessidades da MB.
7.4-Utilizar novos conhecimentos técnicos da sua área de

atuação,  adquiridos  de  maneira  formal  ou  informal,  em

eventual tomada de  decisão nos processos da MB.
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7.5-Disseminar  os  conhecimentos  adquiridos  e

desenvolvidos sobre a Engenharia Aplicada na MB.

8-Domínio Teórico e Prático,

Operacional e de

Manutenção, das Estruturas,

Sistemas e Equipamentos

existentes no Estado da Arte,

afetos à Área de Conhecimento

(Engenharia)

8.1-Manter  o  desenvolvimento  contínuo  sobre  o

conhecimento do Estado da Arte na Engenharia Aplicada à

MB,  em  função  das  necessidades  relacionadas  às  suas

atribuições.
8.2-Manter  o  acompanhamento,  em  instituições  de

pesquisa  científica  ou  de  reconhecido  conhecimento

técnico na área, sobre o Estado da Arte aplicável  à  MB,

em   função   das   necessidades   relacionadas   às   suas

atribuições.
8.3-Participar de conclaves e intercâmbios sobre o Estado

da Arte aplicável à MB.
8.4-Disseminar  os  conhecimentos  adquiridos  e

desenvolvidos sobre o Estado da Arte aplicável à MB.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS – CEM – GERENCIAL (IC&T)

COMPETÊNCIAS  INDICADORES

1-Comprometimento

Capacidade de desenvolver alto

grau de compromisso com as

tarefas e seus resultados, de

modo a tomar as providencias

necessárias para atingir os

resultados previstos.

1.1-Cumprir os procedimentos previstos.
1.2-Buscar informações que detalhem suas tarefas antes da

execução, visando obter os melhores resultados.
1.3-Executar as tarefas, atendendo as normas de segurança

pessoal e do material.

2-Comunicação

Capacidade de transmitir e

receber informações faladas

escritas e visuais de forma clara

e objetiva, como entendimento

2.1-Expor suas ideias ou ordens de forma clara e objetiva,

mantendo a postura militar.

2.2-Manter  canal  de  comunicação  eficaz  entre  todas  as
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entre os envolvidos, facilitando

a divulgação e a compreensão

de tarefas.

pessoas participantes das tarefas.

3-Controle Emocional

Capacidade de lidar com

situações quemobilizam afetos

e/ou emoções sem se deixar

suplantar por elas, mantendo

uma postura esperada, sem

perder a capacidade de

raciocinar e agir de forma lógica

e coerente, segundo os padrões

esperados.

3.1-Manter  a  concentração  na  realização  das  tarefas,

mesmo sob pressão ou estresse.
3.2-Manter atitude adequada perante situações adversas ou

contrárias as suas convicções.

4-Criatividade

Capacidade de encontrar novas

ideias, viáveis e adequadas

para solução de problemas,

situações inopinadas e

impasses.

4.1-Apresentar  ideias  novas  para  resolver  problemas

recorrentes.

4.2-Adotar  novos  métodos  de  trabalho,  possuindo

flexibilidade e pró atividade.

5-Responsabilidade 

Capacidade de cumprir com

seus deveres, assumindo seus

atos e opiniões, mesmo em

situações adversas.

5.1-Demonstrar  coerência  e  responsabilidade  pelos  seus

atos e ações perante a MB e também socialmente.
5.2-Cumprir com seus compromissos e com as obrigações

inerentes a sua função.
5.3-Realizar as tarefas dentro do prazo determinado.
5.4-Adotar  uma  postura  adequada  ao  ambiente

laboratorial, demonstrando organização e asseio.
6-Liderança 

Capacidade de dirigir e

influenciar pessoas para que

6.1-Extrair  o  melhor  de  cada  talento  subordinado  para

alcançar resultados positivos.
6.2-Orientar  os  subordinados  para  o  alcance  de  metas

estabelecidas.
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ajam voluntariamente em prol

dos objetivos da instituição.

6.3-Promover a cooperação e parceria com outras equipes

para alcançar objetivos.
6.4-Apontar os resultados apontados, fornecendo feedback.

7-Trabalho em equipe 

Trabalhar com os demais

membros da equipe, tendo

atitudes de colaboração para

que todos alcancem os

objetivos organizacionais,

desenvolvendo um ambiente de

colaboração mútua.

7.1-Construir  a  colaboração  e  espírito  de  equipe  com

demais integrantes.
7.2-Demonstrar flexibilidade para trabalhar com pessoas de

diferentes perfis.
7.3-Compartilhar  os  conhecimentos  adquiridos  com  a

equipe.

8-Relacionamento interpessoal

Facilidade para conviver de

maneira harmoniosa e amigável

com pessoas do grupo.

.1-Conviver harmoniosamente com o grupo de trabalho.

8.2-Separar questões profissionais das pessoais.

8.3-Relacionar-se  de  forma  cooperativa  e  agregadora,  de

forma a promover a interação e o bem-estar do grupo.
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INTENCIONALMENTE EM BRANCO
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