Apêndice II ao Anexo, do Of nº 10-289/2017, da DPC à DGN
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
(Este formulário, preferencialmente, deverá ser preenchido em computador e, a seguir, transformado
para o formato PDF ou preenchido à tinta, em letra de forma).

1. País: _______________________________________________________________
2. Organização responsável pela indicação do candidato:
2.1 – Nome da Organização: ____________________________________________
2.2 – Endereço para correspondência: _____________________________________
_______________________________________________________________
E-mail:
___________________
Telefone: ___________________
Fax:
___________________
3. Dados principais do candidato:
3.1 – Nome Completo: _________________________________________________
3.2 - E-mail:
___________________
Telefone: ___________________
Fax:
___________________
3.3 – Nascimento – Data: ________________
Local: ________________
3.4 – Documento de Identificação – Tipo: ________________________________
Número: ______________________________
Órgão expedidor: _______________________
3.5 – Nível de escolaridade: ____________________________________________
3.6 – Fluência no idioma português:
a) Compreensão linguagem escrita :

(

) BÁSICO (

) INTERMEDIÁRIO (

) AVANÇADO

b) Compreensão linguagem falada:

(

) BÁSICO (

) INTERMEDIÁRIO (

) AVANÇADO

c) Expressão escrita:

(

) BÁSICO (

) INTERMEDIÁRIO (

) AVANÇADO

d) Expressão oral:

(

) BÁSICO (

) INTERMEDIÁRIO (

) AVANÇADO

OBS: ______________________________________________________________
4. Curso ou Estágio pretendido, local de aplicação e respectivo período:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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MARINHA DO BRASIL

(Continuação do Apêndice II ao Anexo, do Of nº 10-_____/2017, da DPC à DGN..................)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Cursos concluídos pelo candidato na área marítima:
(Obrigatoriamente deverão ser relacionados os cursos enquadrados como requisitos e
opcionalmente os demais cursos realizados)
Denominação

Data e Local de Aplicação

Curso Modelo da
IMO equivalente

6. Comentários e recomendações da autoridade responsável pela indicação:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Local e Data: _______________________________________________________

____________________
Carimbo da Organização

___________________________________
Nome, função e assinatura da Autoridade
Marítima responsável pela indicação

ANEXOS: cópias autenticadas de diplomas, certificados e outros documentos que
comprovem o cumprimento dos REQUISITOS para o curso pretendido pelo candidato.

ALVARO LIMA MARTINS BAHIENSE
Capitão de Mar e Guerra (RM1-FN)
Assessor da Superintendência de Ensino
Profissional Marítimo
ASSINADO DIGITALMENTE
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