EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO
DE BOLSAS PARA FORMAÇÃO DE JOVENS PILOTOS PARA A AVIAÇÃO CIVIL
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01
A Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC comunica que foram efetuadas as seguintes alterações no
Edital do Processo Seletivo para Concessão de Bolsas para Formação de Jovens Pilotos para Aviação
Civil, publicado no Diário Oficial nº 3, de 06/01/2010.
I – O item 6.2. passa a ter a seguinte redação:
6.2. O Formulário de Inscrição, Anexo III, acompanhado de cópias dos documentos previstos no Anexo
IV, deverá ser encaminhado para o seguinte endereço:
“Projeto Bolsa”
Agência Nacional de Aviação Civil
Unidade Regional Porto Alegre
Av. Severo Dullius, 1244 – Bairro São João
CEP: 90200-310 – Porto Alegre – RS.
II – Os itens 6.4, 6.11, 6.13, 6.16, 7.6, 7.6.2, 7.8, 7.8.2, 7.8.6, 9.1, 9.3.1, 10.1 e 15 passam a ter,
respectivamente, as seguintes redações:
6.4. Os Formulários de Inscrição deverão ser enviados via correio ou protocolados na ANAC, Unidade
Regional Porto Alegre, impreterivelmente no período de 06/01/2010 a 25/03/2010 (data de postagem ou
protocolo).
6.11. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá solicitálo formalmente até 25/03/2010, enviando, ou protocolando, a solicitação no endereço constante no
subitem 6.2 deste Edital, acompanhado de laudo médico (original ou cópia autenticada) que justifique o
atendimento especial solicitado.
6.13. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em seus Anexos e alterações, informações das quais não poderá alegar
desconhecimento.
6.16. No dia 09/04/2010, será divulgada no portal da ANAC (www.anac.gov.br) a listagem dos
candidatos inscritos para a Prova Objetiva.
7.6. A Prova Objetiva será realizada no dia 18/04/2010, às 09h, na Cidade escolhida pelo candidato no
momento de sua inscrição.
7.6.2. Os endereços, nas referidas Cidades, serão informados através do portal da ANAC
(www.anac.gov.br) até o dia 09/04/2010.
7.8. O gabarito preliminar será publicado no dia 20/04/2010 no portal da ANAC (www.anac.gov.br).
7.8.2. Os recursos poderão ser usados para assuntos relacionados a incorreções em questões e/ou
gabaritos e deverão ser interpostos impreterivelmente até o 22/04/2010, prazo máximo para a postagem
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ou protocolados diretamente na Unidade Regional da ANAC no endereço descrito no subitem 6.2. deste
Edital, neste mesmo prazo.
7.8.6. As alterações de gabarito decorrentes do deferimento de recursos estarão disponíveis no portal
da ANAC (www.anac.gov.br) a partir do dia 06/05/2010, quando da divulgação do gabarito definitivo.
Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
9.1. No dia 14/05/2010, serão divulgadas no portal da ANAC, (www.anac.gov.br) duas listagens.
9.3.1. A partir do dia 15/06/2010, serão divulgadas no portal da ANAC, (www.anac.gov.br) a lista dos
candidatos reclassificados, que deverão se apresentar no prazo de 10 dias corridos, contados da
publicação, no Aeroclube para o Exame de Proficiência Técnica.
10.1. O candidato com aproveitamento igual ou superior a 70% na Prova Objetiva e classificado dentro
do número de vagas correspondentes à sua inscrição, deverá realizar o Exame de Proficiência Técnica,
a partir do resultado da referida prova até o dia 30/05/2010 no Aeroclube escolhido, conforme seu
formulário de inscrição.

15. SÍNTESE DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

ETAPA

Data / Período

Inscrições

06/01/10 a 25/03/10

Divulgação das inscrições
09/04/10

Divulgação dos endereços onde serão realizadas as provas
Prazo limite para solicitar atendimento especial

25/03/10

Prova objetiva

18/04/10

Divulgação do gabarito preliminar

20/04/10

Prazo máximo para interposição de recursos

22/04/10

Resultado dos recursos e gabarito definitivo

06/05/10

Publicação das Listas: Geral e de Classificação

14/05/10

Prazo limite para realizar o exame de proficiência técnica do primeiro
grupo de candidatos classificados

30/05/10

III - Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Brasília, 05 de fevereiro de 2010.
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