Vida a Bordo

Apresentação do Curso
Olá, seja bem vindo (a) a nossa apostila Vida a Bordo.
Nesse material iremos abordar diversos assuntos referentes ao trabalho a bordo, processo seletivo e empresas contratantes.
Para que você possa usufruir ao máximo desse material é muito
importante que faça uma boa leitura e o mais importante: tire suas
dúvidas através dos canais de comunicação da Infinity.
Alguns procedimentos, regras, valores, dentre outros, sejam de embarque ou das companhias podem sofrer alteração no decorrer do
processo sem aviso prévio. Obviamente estaremos atentos e lhes
informando dentro do possível.
A Infinity Brazil está no mercado desde 2006 trabalhando com
companhias de diversos perfis e é a única certificada no país pela
MLC 2006, uma certificação internacional de regulação das práticas
de recrutamento e seleção de navios de cruzeiros.
Boa leitura!
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O Trabalho a Bordo:

O trabalho a bordo é muito procurado por jovens que desejam ter uma experiência internacional, uma aventura pessoal e principalmente, uma oportunidade profissional com
grandes chances de carreira.
O perfil do tripulante brasileiro:
De maneira geral podemos afirmar que durante a temporada brasileira, isto é, a
bordo dos navios que permanecem mais de 30 dias em nossa costa, o número de
brasileiros é muito grande, já que temos o fator da obrigatoriedade de lei que faz
com que 15% da tripulação sejam de brasileiros. Em temporadas internacionais há
uma mistura de nacionalidades mas nas duas temporadas haverá sempre muitos
tripulantes filipinos, indianos, indonesianos e de pessoas dos países do leste europeu.
O sucesso do seu contrato e da sua vida a bordo depende do FOCO que você tem
e da sua MOTIVAÇÃO em embarcar, pois ao mesmo tempo em que você passará
por todas essas dificuldades, também terá um crescimento profissional e pessoal
indiscutível. Você pode imaginar viver com mais de 40 nacionalidades sem precisar viver no país de cada um? Você imagina ter a chance de conhecer mais de 15
lugares/países aproximadamente sem ter planejado conhecer? Você tem idéia do
que é comer comida do mundo inteiro sem pagar nada por isso? Você poderá conquistar bens materiais e acumular experiências que as pessoas que trabalham em
terra muitas vezes levam uma vida inteira para conseguir.
Divisão de Classes:
Os cargos dentro de um navio baseiam-se em três divisões: OFFICERS (tripulantes de
carreira, engenheiros e chefes de departamentos), STAFF (recepção, lojas, fotografia,
entretenimento) e CREW tripulantes (hotelaria)
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Salários e Custo de Vida:

Os salários são pagos em dólar e é o grande atrativo dos jovens que
procuram essa carreira. Hoje em dia, a maior parte das companhias
realiza o pagamento através de um cartão chamado “Shipmoney”
ou similar, que consiste em uma bandeira de um cartão que pode
permite sacar valores em qualquer país, respeitando a cotação da
moeda. O pagamento é feito mensalmente ou quinzenalmente e em
algumas posições podem ter o adicional de gorjetas (as famosas
tips) ou bonificações.
As vantagens da vida a bordo:
Você não terá que abastecer seu carro ou usar transporte público para chegar ao trabalho ou nos seus locais de lazer;
Você viverá em um resort, uma cidade flutuante, 100% segura;
Você irá morar sem pagar nada, a alguns metros dos seus melhores amigos, do seu emprego e do lugar que você se diverte;
Você irá fazer todas as refeições com padrão de qualidade e
higiene impecáveis e sem pagar nada;
Você pode dormir em um país e acordar em outro e, mais uma
vez, sem gastar nada!
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Cabines:

As cabines de tripulantes em um navio de cruzeiro são divididas por duas ou
quatro pessoas do mesmo sexo e geralmente do mesmo departamento. Elas
possuem banheiro, TV, micro guarda-roupas e um gaveteiro com escrivaninha.
A limpeza da cabine é de responsabilidade do tripulante. No geral, as cabines
são pequenas mas o suficiente para uma boa estada durante o seu contrato,
ela tem tudo o que você precisar para descansar.
Toda roupa de cama e banho será fornecida pelo navio e ela deverá ser trocada na laudry (lavanderia do navio) quando necessário. O Banheiro é bem
pequeno e normalmente funciona como suíte ou dividido entre duas cabines.
As cabines dos tripulantes são fiscalizadas e esse procedimento chamado
Cabin Inspection, onde serão fiscalizadas as condições de higiene e limpeza
feita nas cabines, verificar se tem comida perecível, bebidas abertas, entre
outros tipos de produtos que são proibidos.
As companhias disponibilizam uma lavanderia para que você possa fazer sua
lavagem de roupas pessoais sendo responsável pela operação da máquina e
pelo seu sabão em pó. A lavagem dos uniformes é feito pela própria companhia.
Lembre-se sempre de usar o anti-transpirante mais adequado ao seu corpo por conta do ritmo intenso do trabalho;
Suas unhas devem estar feitas e limpas e cabelos preferencialmente
presos para mulheres;
Para algumas empresas, podem haver restrições de tatuagem aparente
(quando uniformizado), piercing ou qualquer tipo de objeto utilizado no
corpo;
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Refeitórios dos Tripulantes:
O Crew Mess é o restaurante da tripulação. Sistema self service com opções de
saladas, frutas, pães, carne, arroz, massa e verduras a variar ao longo das semanas.
Durante a temporada brasileira há inclusão no cardápio de feijão e até feijoada. Importante lembrar que a maioria dos cozinheiros é de origem indiana ou do sudeste
Asiático, sendo assim, haverá temperos como curry em grande parte dos alimentos.
Algumas companhias podem ter um restaurante diferenciado para os Staff e Officers.
Don´t forget, Rice is Power !

Crew Office:
É o escritório do navio para resolver qualquer tipo de problema da tripulação. Lá
fica o crew purser e é neste escritório que você poderá levar qualquer tipo de contratempo da parte operacional, como problemas e troca de cabine, mau funcionamento de chave, perda do crew pass, problemas nos funcionamento da cabine
entre outros. Também fará a entrega do contrato que o tripulante deverá
assinar, entrega da documentação para o tripulante quando finaliza o contrato,
entrega da passagem para o tripulante retornar para sua residência, auxílio na
imigração, entre outros serviços de caráter administrativos. Sua escala de trabalho
normalmente fica lá e é importante ter uma cópia dela para saber sua agenda dos
próximos dias.
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Lazer e Comunicação:

Apesar de o tripulante ter muito trabalho, ele também tem o direito de relaxar. Let´s talk about your free-time. :)
Crew bar é o bar dos tripulantes, local de relaxar! Lá são vendidas bebidas a valores bem mais baixos que para os passageiros.
Geralmente é no crew bar que as festas para a tripulação são realizadas.

Solarium geralmente fica na proa (parte da frente) do navio ou em alguns navios na popa (parte de trás) do mesmo. Trata-se de
um local de descanso, privilegiado ao ar livre onde é permitido fumar, tomar sol, descansar e a exemplo do crew bar, até mesmo
organizar as famosas festas da tripulação. Alguns navios possuem duchas, uma pequena piscina ou até mesmo jaccuzzis.

Academia: A maioria dos navios possuem uma academia a bordo exclusiva para a tripulação. As academias são pequenas, mas
completas o suficiente para manter uma rotina de exercícios físicos. Lembre-se de seguir com seu programa de treinos ou até
mesmo pedalar ou caminhar por alguns minutos diários. Isso irá ajudá-lo a ter uma melhor qualidade de vida pessoal e profissional.

Conexão de Internet: existe em todos os navios, porém, continua lenta e cara. O mais recomendável é que você use em terra,
fora do navio, pois o valor é bem mais em conta e todos os portos possuem uma lan house por perto ou em alguns terminais há
wi-fi gratuito.

Telefone: O tripulante poderá fazer ligações do navio comprando um cartão que é vendido a bordo porém seu custo é alto e
indicado somente para as emergências. O normal é quando o tripulante for se fixar em um itinerário, comprar o chip pré-pago do
país onde o navio fizer mais paradas
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Chegando a Bordo:
Após sua entrevista com a companhia estimamos um prazo de 4, 5 meses em
média até o seu embarque. Esses prazos são estimados e podem ocorrer variações para mais ou menos tempo. No seu primeiro dia a bordo, você terá que
entregar o seu passaporte com o visto (caso necessário), certificados de STCW
e SSA (CBSN e CFPN) também caso necessários para companhias que o exigem
em terra, exames médicos originais com a ficha da companhia, além da carteira de
febre amarela; carta de embarque e contrato; recibos de reembolso (caso a sua
companhia forneça para algum procedimento) e paperwork extra caso solicitado
pela empresa. Todas essas informações são passadas pela nossa equipe de maneira clara antes do seu embarque.
À bordo, seu passaporte será recolhido no primeiro dia e será devolvido no término do seu contrato. Ele fica no navio para facilitar os procedimentos de imigração
nos diversos portos. Ele é substituído pelo seu Crew Pass que passa a ser o seu
documento de identificação também nos portos. Trata-se de um procedimento
internacional legal onde o crew pass (dentro da data de validade) vale como sua
identificação para atividades do dia-dia.
Algumas companhias podem pedir o Seaman´s Book que é uma carteira parecida com a carteira profissional. O processo de obtenção do Seaman’s Book é feito
pela companhia e descontado do seu salário. O valor deste documento varia entre
50 e 100 dólares e você será avisado se for necessário a obtenção do mesmo.
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Carga Horária:
A contagem de horas de trabalho para qualquer posição a bordo é de 390 horas por mês. Normalmente as companhias fazem as escalas
de trabalho de aproximadamente 11 horas diárias onde obrigatoriamente tem de haver 01 hora de descanso no meio da jornada. Também
é observado um descanso mínimo de 06 horas a cada 24 trabalhadas.
Dependendo do seu departamento a sua escala é fixa. Por exemplo: o turno do camareiro se inicia as 06 horas e termina às 14, retornando às 18 horas e finalizando às 21 horas ou 22 horas. As escalas normalmente funcionam em dois turnos ou mais sempre a depender do
departamento.
Sua escala de trabalho sempre será publicada e informada no escritório (officer) do seu departamento, aonde você sempre deverá ir
para verificar se teve ou não alteração.
Todo dia é segunda feira, não existindo assim dias de folga e sim horas de folga para descansar, se divertir ou passear pelos pontos
turísticos da cidade em que o navio aportar.
Os contratos variam de 04 a 09 meses ou até mesmo temporários dependendo da empresa, que podem ser estendidos ou reduzidos
dependendo da necessidade e em comum acordo com o tripulante.
Side jobs ou extra duties tratam-se de responsabilidades obrigatórias que você deverá cumprir dentro do seu departamento e não são
considerados horas extras. Por exemplo: Você trabalha como Assistant Waiter (restaurante) e consta em sua escala que irá fazer loading
de mercadorias (carregamento de mercadoria ou material) ou passar aspirador de pó após o jantar.
No primeiro dia de embarque, aprenda a se localizar e acalme-se, pois todos já tiveram o seu 1° dia. Você terá ajuda de outros tripulantes
se precisar.
Todos os “novatos” trabalham no seu 1° dia a bordo;
Assim que entrar no navio você receberá as regras sobre relacionamento interpessoal, relacionados ao consumo de drogas, uso
excessivo de bebidas alcoólicas, brigas, atrasos, relacionamentos, diversidade cultural e desvio de conduta. Leia atentamente e,
claro, siga as regras.
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Segurança - Safety:
A prioridade número 1 do navio, é sem dúvida, a segurança de
todos que estão a bordo. No navio serão realizados treinamentos
constantes, em especial no seu primeiro mês, chamados Safety
Drills ou Meetings. Caso tenha feito o STCW no Brasil, os cursos
são bem gerais e os cursos de segurança a bordo servem para
adequar os ensinamentos à embarcação onde o tripulante se
encontra.

Higiene Geral - Cleaner:
A limpeza e higiene a bordo são o segundo item mais importante
na operação de um navio. Tudo é construído e pensado para facilitar o processo de limpeza e impedir contaminações.
Wash, rinse, sanitize serão das expressões mais ouvidas a bordo.
Todo dia! Wash your hands!
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Contrato:
O trabalho a bordo de navios de cruzeiro é um contrato internacional, não assina carteira de trabalho e não é regulamentado pelas normas e leis Brasileiras não possuindo nossas garantias. São contratos internacionais por tempo determinado, os mesmo são assinados a
bordo dos navios e são regidos sobre a legislação internacional MLC2006, acesse o site www.ilo.org para maiores informações.
O contrato é assinado a bordo porém, antes de embarcar você receberá uma prévia ou uma carta de embarque com informações básicas do seu embarque para fins de visto ou imigração. Seu contrato é um contrato internacional de trabalho e têm as principais informações como salário fixo, posição, regras da companhia entre outros detalhes. O tripulante normalmente recebe 2 avaliações durante
seu contrato a bordo, uma de 3 meses e a final ao desembarcar. Hoje é imprescindível que o candidato tenha uma boa ultima avaliação
visando futuros empregos. Os 3 primeiros meses são bem analisados pois ainda estará em tempo probatório) podendo haver demissão
por parte da companhia sem justa causa.
Em caso de demissão ou caso o tripulante desista do seu contrato no meio, o tripulante é o responsável pelo pagamento da passagem
de retorno.
Muitas vezes pedimos demissão por estarmos pressionados, cansados e não adaptados com a rotina. Na maioria dos casos existe um
grande arrependimento por parte desses tripulantes quando retornam ao Brasil. Você perceberá que nada mudou e a vida continua da
mesma maneira de quando saiu. Mas você não será o mesmo! Assim, antes de tomar esta decisão lembre-se que esta atitude poderá
fechar cada vez mais suas portas para novas oportunidades à bordo.
Mudança de navio:
A empresa contratante poderá mudar o tripulante durante o contrato para qualquer navio da sua frota de acordo com as necessidades da companhia.
Médico a bordo:
Estará disponível para qualquer problema que você possa ter de saúde, mas não para dar “atestado de afastamento”. Caso você
sinta algum mal estar ou fique de fato doente será atendido, medicado e se necessário irá ficar em repouso, na sua cabine, não
poderá jamais ficar circulando pelo navio. Caso faça uso de ou medicação natural, manipulada ou controlada fale sobre isso na sua
consulta médica, pois podem haver restrições. Anticonceptivos poderão ser levados na quantidade suficiente para os meses de
contrato mais 01 mês. Recomendamos levar relaxante muscular, antigripal e gel para os pés.
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Reembarque:
Quando o tripulante finaliza o contrato e obteve uma boa performance, será
convidado para um novo contrato e assim sucessivamente. O tempo de férias
não remunerado entre um contrato e outro é de aproximadamente 2 meses.
Hoje, a maioria das companhias já informa ao candidato no ato do desembarque
sobre a próxima data de embarque, navio e porto o qual o tripulante embarcará
ou em alguns casos, nós informamos sobre a nova disponibilidade para o reembarque.
Atualmente, fazer carreira a bordo para nós brasileiros é bem comum e já temos
diversos managers brasileiros abordo.
A seguir você terá acesso às informações básicas de procedimento de embarque das principais companhias que contratam brasileiros. Importante lembrar
que, devido à normativa chamada MLC 2006, em vigor desde Janeiro de 2014,
podem ocorrer algumas mudanças no procedimento de Embarque e caso tenha
alguma alteração você será informado com antecedência.
Informamos que todos os seus procedimentos de embarque devem ser realizados somente APÓS a aprovação com a companhia contratante. Não há necessidade de realizá-los antes. Neste momento, dedique-se a sua entrevista. Após
conseguirmos o êxito na mesma, iremos auxiliá-lo em seus procedimentos.

Quais são os gastos que tenho antes de embarcar:
Os valores não são pertinentes à Infinity, mas os gastos normalmente são:
Visto (C1D Americano) quando obrigatório, custo médio de
US 160.00;
Passagem aérea (somente quando requerido pela companhia
e valores dependendo do destino e sazonalidade);
Exames Médicos – valores de R$ 690,00 à R$ 1.500,00 dependendo da companhia e posição;
STCW e CFPN – valor aproximado de R$ 1.250,00 dependendo da instituição e local do curso;
Passaporte – valor de R$ 257,00.

O que é necessário para embarcar:
Passaporte - Esse documento é imprescindível para o seu embarque, é um dos primeiros
documentos que você deverá providenciar após a aprovação com a companhia contratante. Caso o tenha, lembre-se que ele deve estar, por questões de imigração, com
validade mínima de 1 ano no momento do embarque.
Exames Médicos – É necessário realizar uma bateria de exames laboratoriais e consulta
médica para poder embarcar. Eles devem ser feitos obrigatoriamente na empresa que a
companhia determina e não podem ser feitos através de convênio médico. Geralmente
os exames médicos só podem ser feitos depois da data de embarque enviada pela companhia, junto com uma liberação. A Infinity Brazil entra em contato com o tripulante
quando for o momento exato para realizar os exames. Importante informar que as empresas médicas respeitam as informações sigilosas entre o candidato, o laboratório e o
departamento médico da companhia. Em algumas situações a companhia solicita o nosso auxílio no sentido de orientar o candidato com relação a algum exame alterado para
fazer algum pequeno tratamento. Isso é uma solicitação da companhia.
STCW e CFPN – Para algumas companhias, será obrigatória a realização do curso de
STCW e SSA (CBSN e CFPN) aqui no Brasil, outras oferecem o mesmo (gratuitamente
nesse caso) à bordo. Este curso serve para atestar que o tripulante embarcará devidamente treinado e orientado e estará qualificado nos fundamentos de segurança marítima
determinados pela IMO – International Maritime Organization. O custo médio pode variar entre R$ 1.000,00 a R$1.350,00, dependendo do local e tem duração de 4 a 5 dias. O
curso tem validade de cinco anos. Novamente, só o faça caso seja aprovado pela companhia contratante.
Visto C1D – O visto americano para se trabalhar a bordo é o C1D (o mesmo usado para
comissários de bordo). O custo do visto é US$160,00 e todo o seu procedimento deve
ser feito pelo candidato. Somente é necessário para companhias americanas ou para as
companhias cujos navios passem pelos EUA como itinerário durante o período do seu
contrato. Dependendo do itinerário do seu navio, outros vistos podem ser solicitados e a
Infinity lhe informará sobre os procedimentos, de acordo com as informações passadas

O que é necessário para embarcar:
pela companhia. Lhe daremos orientação e auxilio assim como documentação para fazer
o visto. Vistos de turista ou de programas de intercâmbio não são válidos para embarque
em navios de cruzeiros.
Passagens Aéreas – Algumas companhias não pagam a passagem aérea de embarque e
nesses casos, o tripulante pode buscar a melhor alternativa para o seu vôo para chegar
até o embarque. Outras fornecem a passagem de embarque aos candidatos.
Teste Online - Algumas companhias podem realizar um teste online de perfil pessoal e
profissional através de plataforma digital.
Marlins Test - É um dos teste mais tradicionais do mercado que serve para medir o nível
de inglês do candidato. Tem custo de US 20.00 não reembolsáveis e as companhia que o
solicitam, o fazem após a
Uniformes - Uma prática cada vez mais comum são as companhias solicitarem que o
tripulante leve algumas peças de uniforme para o contrato. O restante do uniforme que
é fornecido pela companhia a bordo pode sofrer desconto nos seus primeiros pagamentos.
Todos os candidatos são chamados para uma Orientação conosco antes da entrevista
com a companhia a fim de explicarmos melhor o processo de embarque e custos envolvidos no mesmo.
Veja a seguir os procedimentos de embarque para cada companhia a qual recrutamos.

A Companhia Costa é uma das conhecidas mais lembradas pelos brasileiros devido à sua presença de anos na temporada brasileira e a conseqüente contratação de brasileiros. É uma ótima oportunidade de entrada no mercado e de fácil adaptação parta quem faz o seu primeiro embarque. Faz parte da Carnival Corporation, é uma companhia de grande porte
com 15 navios. Tem participação da frota no mundo inteiro embora a maioria dos brasileiros embarque na America do Sul e
Europa.
Passaporte

Exames Médicos

STCW e CFPN

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque.
Tem valor aproximado de R$ 257,25.
Será necessário uma bateria de exames admissionais. Os exames médicos somente serão reembolsados pela
companhia para quem embarca nos navios que fazem a Costa Brasileira.
Para os demais navios não há reembolso. Valores entre R$ 570,00 a R$ R$ 750,00.
Obrigatório e não reembolsado pela companhia.
Valores entre R$ 900,00 a R$ 1.350,00 a depender da localização. Tem 4 dias e meio de duração.

Visto

Quando embarque em portos Italianos, será necessário o visto de trabalho marítimo italiano e demais vistos se
necessário, serão informado pela Infinity e o valor do visto (somente o visto), será reembolsado pela companhia à bordo. Em caso de Visto Americano, US 160.00 o valor do visto que também é reembolsado à bordo.

Uniforme

Os uniformes somente serão reembolsados ou não cobrados nos navios que fazem Temporada Brasileira. Para
os demais navios haverá uma cobrança de aproximadamente US300.00 descontados do seu pagamento.

Teste Online

Passagem Aérea

Conheça mais da
sua companhia em

Como parte do processo seletivo e portanto, eliminatório, os candidatos fazem testes através de uma plataforma digital. Gratuito.

A Costa paga a passagem aérea a partir do aeroporto internacional mais próximo.

www.costacrociere.it

A Royal Caribbean e demais empresas do grupo trabalham com um portal de informações ao tripulante rclcrewtravel.com.
Lá você encontra diversas informações como a reserva de hotéis (se solicitada pelo tripulante), vôo (se fornecido pela companhia assim como informações gerais do porto e aeroporto. Eventuais assistências de emergência em viagens estarão disponíveis no portal 24 horas por dia, 07 dias por semana. Quando de sua aprovação, será instruído de como fazer o login.

Companhias

As três empresas, Royal Caribbean, Celebrity Cruises e Azamara Cruises fazem parte do mesmo grupo e possuem processos de embarques similares.

Passaporte

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.

Exames Médicos

Os exames médicos devem ser feitos na empresa Premedical. Os valores são de aproximadamente R$ 820,00 a
R$ 860,00 a depender da posição.

STCW e CFPN
Visto
Uniforme

Passagem Aérea

Conheça mais da
sua companhia em

Obrigatório e não reembolsado pela companhia. Valores entre R$ 900,00 a R$ 1.350,00 a depender da localização. Tem 4 dias e meio de duração.
Obrigatório para as companhias do grupo. Será reembolsado somente o valor do visto, US 160.00 quando o
tripulante estiver à bordo.
É descontado do salário um valor aproximado de US 300,00.
Para as posições hotelaria, o tripulante deve pagar sua passagem de embarque para o primeiro contrato. As de
retorno (terminado o contrato) e embarques seguintes, são pagos pela empresa. Para posições de categoria
staff, a companhia fornece o vôo de ida a partir de alguns aeroportos internacionais.

www.royalcaribbean.com

Companhias

A Pullmantur também faz parte do grupo Royal Caribbean. Tem foco na contratação de brasileiros para a temporada brasileira.

Passaporte

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.

Exames Médicos

Os exames médicos devem ser feitos na empresa Premedical. Os valores são de aproximadamente R$ 820,00 a
R$ 860,00 a depender da posição.

STCW e CFPN
Visto
Uniforme
Temporada
brasileira

Passagem Aérea

Conheça mais da
sua companhia em

Obrigatório e não reembolsado pela companhia. Valores entre R$ 900,00 a R$ 1.350,00 a depender da localização. Tem 4 dias e meio de duração.
O Visto americano raramente é solicitado e caso seja, será reembolsado somente o valor do visto, US 160.00
quando o tripulante estiver à bordo.
É descontado do salário um valor aproximado de US 300,00.
Caso o navio faça a temporada brasileira, o que é provável, o tripulante tem o benefício de não desconto de
uniformes e reembolso de exames médicos.

Caso o tripulante embarque em um navio na temporada brasileira, a companhia fornece o vôo.

www.pullmantur.com.br

Passaporte

Exames Médicos

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.
Tem custo aproximado de R$ 800,00 e são reembolsados pela companhia.

Visto

Obrigatório o visto americano C1D. Será reembolsado somente o valor do visto, US 160.00 quando o tripulante
estiver à bordo.

STCW

Valores entre R$ 900,00 a R$ 1.350,00 a depender da localização. São 4 dias e meio de duração. Companhia
reembolsa o valor do STCW e CFPN.

Passagem Aérea
Uniforme
Contratação

Conheça mais da
sua companhia em

Virgin Voyages para sua passagem aérea de embarque.
Companhia fornece.
Todo o candidato dos departamentos de bar, restaurante, housekeeping e cozinha são contratados pela empresa Apollo Group.
www.virginvoyages.com

Passaporte

Exames Médicos
Visto
STCW e CFPN
Passagem Aérea

Uniforme
Contratação
Conheça mais da
sua companhia em

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.
Obrigatório e não reembolsado pela companhia. Devem ser realizados na clínica Premedical e tem custo
aproximado de R$ 820,00
Obrigatório o visto americano C1D. Será reembolsado somente o valor do visto, US 160.00 quando o tripulante
estiver à bordo.
Valores entre R$ 900,00 a R$ 1.350,00 a depender da localização. São 4 dias e meio de duração.
A Image Group paga sua primeira passagem de embarque. A partir do segundo contrato, a passagem de embarque é de responsabilidade do tripulante.
É cobrado US243,00 descontados no primeiro salário do tripulante. Será solicitado também algumas peças
básicas de uniforme que serão informados posteriormente.
A Image é a concessionária de foto das companhias Royal Caribbean, Celebrity Cruises e Disney Cruise Lines.
www.image.com

Passaporte

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.

Exames Médicos

Obrigatório e deve ser realizado em clinica autorizada pela Starboard a depender do armador que for direcionado. Os valores vão de R$ 700,00 a R$ 1.200,00 não reembolsados pela companhia.

Visto

Obrigatório o visto americano C1D. Será reembolsado somente o valor do visto, US 160.00 quando o tripulante
estiver à bordo.

STCW e CFPN
Passagem Aérea

Uniforme

Contratação

Conheça mais da
sua companhia em

Valores entre R$ 900,00 a R$ 1.350,00 a depender da localização. São 4 dias e meio de duração.
A Starboard paga sua passagem de embarque. Curiosamente, esse expediente só é válido para tripulantes
brasileiros. Um belo privilégio.
Tripulante deverá levar as peças do uniforme seguindo as orientações da companhia.
A Starboard é parte do maior conglomerado de luxo do planeta, o LVMH e é também a maior concessionária
duty-free do mercado de navios estando presentes em mais de 90 navios de cruzeiros. A Starboard opera em
companhias como Celebrity Cruises, Costa Crociere, Royal Caribbean, Silversea, Norwegian Cruise Lines, Carnival e Crystal Cruises dentre outras.

www.starboardcruise.com

Candidatos de posições staff para a Oceania e Regent Seven Seas, o procedimento é realizado diretamente pela NCLH
(Norwegian Cruise Lines Holding e devem seguir os padrões de embarque da Norwegian informados nesse booklet

Companhia

Os candidatos de bar, restaurante, housekeeping e cozinha da Oceania cruises e Regent Seven Seas são contratados pela Apollo Group.

Passaporte

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.

Exames Médicos

Os exames médicos devem ser feitos na empresa Premedical. Os valores são de aproximadamente R$ 820,00 a
R$ 860,00 a depender da posição.

Visto

O Visto americano é solicitado e será reembolsado somente o valor do visto, US 160.00 quando o tripulante
estiver à bordo.

STCW e CFPN

Obrigatório e não reembolsado pela companhia. Valores entre R$ 900,00 a R$ 1.350,00 a depender da localização. Tem 4 dias e meio de duração.

Passagem Aérea
Uniforme

Contratação

Seaman´s Book
Conheça mais da
sua companhia em

O tripulante é responsável pela compra da passagem de embarque..
É descontado do salário um valor aproximado de US 300,00.
A Starboard é parte do maior conglomerado de luxo do planeta, o LVMH e é também a maior concessionária
duty-free do mercado de navios estando presentes em mais de 90 navios de cruzeiros. A Starboard opera em
companhias como Celebrity Cruises, Costa Crociere, Royal Caribbean, Silversea, Norwegian Cruise Lines, Carnival e Crystal Cruises dentre outras.
É um documento feito a bordo pela companhia, uma carteira marítima obrigatória das Ilhas Marshall que será
descontado
www.oceaniacruises.com
www.pt.rssc.com

Cabides

As cabines são para 4 ou 2 tripulantes a depender da acomodação do navio ou posição.

Passaporte

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.

Exames Médicos

A clínica autorizada pela Norwegian é a Premedical. O custo dos exames médicos é de R$ 800,00 e a companhia dá uma ajuda de custo a bordo de US 150.00, o que ajuda bastante.

Visto
STCW e CFPN
Passagem Aérea
Importante
Tempo de
Contrato
Marlins Test
Conheça mais da
sua companhia em

O Visto americano é solicitado e será reembolsado somente o valor do visto, US 160.00 quando o tripulante
estiver à bordo.
A companhia fornece o mesmo à bordo para quem não possui portanto não é obrigatório fazê-lo.
A companhia fornece a passagem de embarque.
Candidatos
4 ou 6 para posições staff ou 9 meses para hotelaria. As posições de entretenedores sazonais infantis tem contratos aproximados de 02 meses.
Companhia pede Marlins Test com limite mínimo de score.

www.ncl.com

Passaporte
Exames Médicos
Visto
STCW e CFPN
Passagem Aérea
Marlins Test
Processo
Conheça mais da
sua companhia em

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.
A clínica autorizada pela Princess é a Samplemed. O custo dos exames médicos é de R$ 1.250,00 aproximadamente.
O Visto americano é obrigatório e tem custo de US 160.00.
A companhia fornece o mesmo em uma plataforma online antes do embarque portanto não é obrigatório fazêlo.
A Princess paga a passagem de embarque do candidato já desde o primeiro contrato.
Companhia pede Marlins Test com limite mínimo de score.
Todo o processo da Princess é realizado pela Selection Partners da Argentina em parceria com a infinity.
www.princess.com

Passaporte

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.

Exames Médicos

Obrigatório e deve ser realizado em clinica autorizada pela Dufry a depender do armador que for direcionado.
Os valores vão de R$ 700,00 a R$ 1.200,00 não reembolsados pela companhia.

Visto

A depender da armadora, pode ser solicitado o visto americano C1D. Será reembolsado somente o valor do visto, US 160.00 quando o tripulante estiver à bordo.

STCW e CFPN
Passagem Aérea

Valores entre R$ 900,00 a R$ 1.350,00 a depender da localização. São 4 dias e meio de duração.
Candidato é responsável pela compra do primeiro embarque. Demais embarques e todos os desembarques
quando terminados os contratos são fornecidos pela Dufry.

Uniforme

Tripulante deverá levar as peças do uniforme seguindo as orientações da companhia.

Contrato

A Dufry é responsável do duty – free de companhias como Norwegian Cruise Lines, Carnival, Holland America e
Pullmantur.

Conheça mais da
sua companhia em

www.dufry.com

Passaporte

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.

Exames Médicos

Deve ser feito o Norwegian Medical Certificate. Daremos instruções mais detalhadas ao longo do processo. Não
reembolsado e tem custo aproximado de R$ 1.500,00.

Visto
STCW e CFPN
Passagem Aérea
Operação

Serão informados quais vistos serão necessários no momento do embarque e o valor dos mesmos (só o visto)
será reembolsado pela companhia).
Não necessário, é dado à bordo pela companhia.
A companhia é responsável pela compra da sua passagem (saída do Brasil ate o Reino Unido). Ao finalizar o seu
contrato, o tripulante é responsável pela compra do retorno.
A TSP é a concessionária de fotografia das companhias inglesas Cunard e P&O.

Passaporte
Exames Médicos
Visto
STCW e CFPN
Passagem Aérea

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.
Devem ser realizados na clínica autorizada pela companhia, Premedical e tem valores de aproximadamente
R$ 780,00.
Normalmente não são exigidos vistos mas caso sejam, são reembolsados pela companhia.
Valores entre R$ 900,00 a R$ 1.350,00 a depender da localização. São 4 dias e meio de duração.
A companhia é responsável pela compra da sua passagem de ida. Relax.

Passaporte

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.

Exames Médicos

A clínica autorizada pela Carnival é a Samplemed. O custo dos exames médicos é de R$ 1.250,00 aproximadamente.

Visto
STCW e CFPN
Passagem Aérea
Marlins Test
Conheça mais da
sua companhia aqui

O Visto americano é solicitado e será reembolsado somente o valor do visto, US 160.00 quando o tripulante
estiver à bordo.
Valores entre R$ 900,00 a R$ 1.350,00 a depender da localização. São 4 dias e meio de duração.
Tripulantes fazem a compra do primeiro ticket de embarque. Retorno quando terminados os contratos e novos
reembarques são por conta da Carnival.
Companhia pede Marlins Test com limite mínimo de score.
www.carnival.com

Passaporte
Exames Médicos
Visto
STCW e CFPN
Passagem Aérea

A validade mínima tem que ser de 1 ano, contando a partir da data do seu embarque. Tem valor aproximado de
R$ 257,25.
Devem ser realizados na clínica autorizada pela companhia, Premedical e tem valores de aproximadamente
R$ 780,00.
Normalmente não são exigidos vistos mas caso sejam, são reembolsados pela companhia.
Valores entre R$ 900,00 a R$ 1.350,00 a depender da localização. São 4 dias e meio de duração.
A companhia é responsável pela compra da sua passagem de ida. Relax.

