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Anac: edital em setembro. 2º e 3º graus
OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Serão preenchidas inicialmente 170 vagas em cargos dos níveis médio e superior. Remunerações de até R$10.323

Inicialmente,
as provas serão
aplicadas em
todas as capitais

Tabela de áreas do concurso

Decea já recebeu propostas de organizadoras
CCCCCONCURSOONCURSOONCURSOONCURSOONCURSO     PPPPPARAARAARAARAARA     CIVISCIVISCIVISCIVISCIVIS     | Serão preenchidas 135 vagas de controlador de tráfego aéreo, cargo que exige o nível médio

Nos próximos
dias deverá ser
anunciado o nome
da escolhida

Rio de Janeiro merece maioria das vagas, diz sindicato

José Carlos Botelho: “Não acredito que o concurso seja retardado por mais tempo”
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Segundo fontes ligadas ao
concurso da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac), o Ces-
pe/UnB foi escolhido para ser
o organizador da seleção. A as-
sessoria da Anac não confirma
esta informação, mas afirma
que o edital será divulgado até
setembro. A oferta será de 170
vagas, sendo 105 para nível su-
perior e 65 para nível médio.

Para o nível médio, serão 45
vagas para técnico em regulação
de aviação civil e 20 para técni-
co administrativo. Já para o su-
perior, 75 de especialista em
regulação de aviação civil e 30
de analista administrativo. A
FOLHA DIRIGIDA teve acesso
ao projeto básico do concurso
que define as diretrizes para
contratação da organizadora.

De acordo com o documen-
to, a aplicação das provas obje-
tivas e discursivas serão realiza-
das em todas as capitais brasi-
leiras, incluindo o Distrito Fe-
deral. No último concurso, re-
alizado em 2009, as avalições
ocorreram também em todas as
capitais, porém as vagas foram
apenas para o Rio de Janeiro, São
Paulo e Brasília.

O projeto também informa as
especialidades que serão con-
templadas, que podem ser con-
feridas na tabela publicada nesta
página. Além disso, o documen-
to sugere que as taxas de inscri-
ção sejam de R$50 para cargos
de nível médio e de R$100 para

os de nível superior.
As remunerações serão de

R$10.323,20 para especialista,
R$9.567,20 para analista,
R$5.288,98 para técnico em
regulação e R$5.064,18 para téc-
nico administrativo, incluindo
o auxílio-alimentação de R$304
e gratificações. O regime de
contratação será o estatutário,
que garantirá a estabilidade. O
prazo de validade do concurso
será de um ano, podendo ser
prorrogado por igual período.

A seleção será composta por
provas objetiva e discursivas para
todos os níveis. Os candidatos aos
cargos que exige formação supe-
rior também passarão por uma
avaliação de títulos. Quem se
inscrever para o cargo de espe-
cialista e obter a aprovação nos
exames, será convocado para o
curso de formação com aulas
teóricas e práticas, seminários e
apresentação de trabalho.

Durante o curso, que terá 160
horas de duração e será realiza-
do em Brasília, os aprovados re-
ceberão um auxílio financeiro
correspondente a 50% do salário
base, ou seja, R$2.300. O último
concurso ofereceu 365 vagas e foi
organizado pelo Cespe/UnB.

A avaliação ocorreu por meio de
prova objetiva com 120 questões,
sendo 30 de Conhecimentos Bá-
sicos (Língua Portuguesa, Inglês e
Raciocínio Lógico) e 90 de Conhe-
cimentos Específicos, mais exame
discursivo, exceto para técnico em
regulação, que foi constituído por
redação abordando temas rela-
cionados a conhecimentos ge-
rais. Houve curso de formação,
realizado na capital federal, so-
mente para especialistas.

ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL 

ÁREA ÁREA DE CONHECIMENTO FOCO DA PROVA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1 Engenharia Engenharia Aeronáutica (foco), Engenharia Mecânica e Elétrica 

2 Piloto Piloto de Linha Aérea e Helicóptero e Ciência Aeronáuticas 

3 Engenharia de Aeroportos Engenharia Civil (foco) e Civil-Aeronáutica (foco), Egenharia Ambiental e Arquitetura 

4 Economia e Engenharia Economia (foco) e Matemática 

5 Direito Direito Tributário, Empresarial, Processual, Constitucional, Administrativo, Econônimo, Regulatório, Ambiental 

6 Controle de Qualidade Engenharia de Produção, Gestão de Qualidade, Gestão de Risco, Estatística, Auditoria 

7 Contabilidade Contabilidade Privada 

TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL 

ÁREA ÁREA DE CONHECIMENTO FOCO DA PROVA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1 
Mecânico de Manutenção 
Aeronáutica 

Mecânico de Célula, Motopropulsor ou Aviônico 

2 Qualquer área 
Legislação aplicada – (legislação básica de serviços aéreos e operações), noções de aviação civil, noções de regulação e 
Administração Pública 

3 Infraestrutura aeroportuária Edificações e Topografia 

4 Segurança Operacional Comissário de Voo e Despachante Operacional de Voo 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 

ÁREA ÁREA DE CONHECIMENTO FOCO DA PROVA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1 Desenvolvimento Institucional Gestão de Pessoas (foco) e Gestão Organizacional 

2 Administração Pública Administração Financeira e Orçamentária, Licitações, Contratos e Convênios, Contabilidade Pública 

3 Relações Internacionais Direito Internacional Público e Privado, Política Internacional, Organismos Internacionais e Idiomas 

4 
Tecnologia da Informação - 
Desenvolvimento 

Desenvolvimento e Governança 

5 
Tecnologia da Informação - 
Infraestrutura 

Infraestrutura e Governança 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

ÁREA ÁREA DE CONHECIMENTO FOCO DA PROVA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1 Administração Pública Administração Pública 

O Departamento de Con-
trole do Espaço Aéreo (Decea)
deve escolher a organizadora
de seu concurso público em
breve. A informação é do se-
tor de Recursos Humanos do
órgão, que já recebeu as pro-
postas das instituições interes-
sadas em promover a seleção.

Vinculado ao Comando Ae-
ronáutica, o departamento irá
contratar 135 novos controla-
dores de tráfego aéreo (civil).
Esses profissionais são respon-
sáveis por emitir autorizações
e instruções aos pilotos de avi-
ões, com a finalidade de evi-
tar acidentes.

Para concorrer às vagas, será
preciso ter o nível médio (an-
tigo 2º grau) e Conhecimen-
tos de Língua Inglesa. A remu-
neração é de R$4.322,82, sen-
do R$1.568,42 de salário-base
e R$2.450,40 de Gratificação
de Desempenho de Atividade
de Controle e Segurança de
Tráfego Aéreo (GDASA) e
R$304 de auxílio-alimentação.

O Ministério do Planeja-
mento autorizou o concurso
em 19 de junho, por intermé-
dio da Portaria nº 254, que de-
terminou que o edital seja di-
vulgado em prazo de até seis
meses, ou seja, até 19 de de-
zembro. Todavia, as regras da
seleção devem ser liberadas
bem antes disso.

O Decea ainda não infor-
mou a distribuição das 135
vagas. Além do Rio de Janei-
ro, o departamento possui
unidades em Brasília, Curiti-
ba, Recife, Manaus, São Pau-
lo e São José dos Campos.
Todas as cidades citadas aci-
ma foram contempladas com
oportunidades no  último
concurso para o cargo de con-
trolador de tráfego aéreo, re-
alizado em 2006 e que teve a
Fundação Cesgranrio como
organizadora.

A primeira fase consistiu
numa prova objetiva, compos-
ta por 60 questões que versa-
ram sobre as disciplinas de
Língua Portuguesa (15), Lín-
gua Inglesa (15), Matemática
(10), Informática (10) e Físi-
ca (10). Foi aprovado quem
obteve, pelo menos, 50% dos
pontos e não zerou em nenhu-
ma das disciplinas.  As avali-
ações foram aplicadas em to-
das as cidades onde o Decea
possui unidades e para onde
as oportunidades foram dire-
cionadas.

A segunda fase teve três eta-
pas, sendo a primeira um exa-
me de aptidão psicológica.
Posteriormente, houve uma
avaliação médica e, por últi-
mo, um curso de formação, re-
alizado em regime de semi-
internado, no Instituto do
Controle do Espaço Aéreo
(ICEA), em São José dos Cam-
pos, em São Paulo. Durante
o período do curso, os alunos
receberam bolsa-auxílio cor-
respondente a 50% da remu-
neração do cargo.

De acordo com o presidente do
Sindicato Nacional dos Trabalha-
dores na Proteção de Voo, José
Carlos Botelho, o Departamento
de Controle do Espaço Aéreo (De-
cea) não deve esperar até 19 de
dezembro, quando encerra o prazo
dado pelo Ministério do Planeja-
mento, para divulgar o edital do
concurso para 135 vagas de con-
trolador de tráfego aéreo. “Não
acredito que o concurso seja retar-
dado por mais tempo. Pelo me-
nos, não há nenhuma indicação
nesse sentido. Quanto mais de-
morar, pior”, disse o dirigente.

Para Botelho, de qualquer
modo, o concurso será realizado
com atraso. “O concurso veio tar-
de. Pedimos ele antes da crise de
2006 e 2007, pois já tinha sido
detectada a falta de pessoal. Tive-
mos até um concurso autorizado
de 80 vagas, mas só foi feito para
outros cargos”, lamentou.

Em setembro de 2006, um
Boeing da Gol, voando de Manaus
para Brasília, se chocou com um
jato Legacy, que seguia de São
Paulo para os Estados Unidos. O
Boeing caiu no Norte de Mato
Grosso, e deixou 154 mortos en-
tre passageiros e tripulantes. O Le-
gacy pousou em uma base aérea
no Sul do Pará, com os sete ocu-
pantes a salvo.

O acidente trouxe à tona o caos
do espaço aéreo brasileiro e de-
flagrou a maior crise no setor, que
ficou conhecido como “apagão
aéreo”. “No momento da crise, a
situação foi mais complicada em
função de haver carência de pes-

soal. Então, se naquele momen-
to tivesse sido feito o concurso, os
efeitos seriam menos danosos”,
relembrou Botelho.

Outro fato que corrobora a tese
de Botelho de que o edital deve-
rá ser divulgado o quanto antes é
o tempo necessário para a reali-
zação do curso de formação (cer-
ca de um ano), que os controla-
dores de tráfego aéreo fazem no
Instituto de Controle do Espaço
Aéreo (Icea), em São José dos
Campos, em São Paulo. “Vamos
supor que os aprovados comecem
o curso em outubro. Até o térmi-
no dele, já é final de 2013.”

Segundo o dirigente, o Decea
não tem outra alternativa senão
agilizar o processo para minimi-
zar a carência de controladores

antes dos eventos internacionais
agendados para ocorrerem no país
nos próximos quatro anos.

“Em 2013, temos a vinda do
Papa, com a Jornada Mundial da
Juventude, que creio ser um mo-
mento mais complicado do que
a Copa do Mundo, já que em uma
semana todos vêm para o Rio de
Janeiro. Depois, temos em 2014
a Copa do Mundo e em 2016 as
Olimpíadas”, disse.

Para José Carlos Botelho, o Rio
de Janeiro deverá receber a mai-
or parte das vagas. “Na nossa ava-
liação, a prioridade deveria ser
para as cidades que estão mais
envolvidas nesses eventos. En-
tão, o Rio de Janeiro merece uma
atenção maior.”

Embora considere insuficiente

o número de vagas para o concur-
so, Botelho crê que mais aprova-
dos além do quantitativo inicial
serão empossados durante a va-
lidade da seleção. O sindicalista
também informou que dados de
dois anos atrás aferiam a necessi-
dade de 900 controladores de trá-
fego aéreo, entre militares e civis.

Além disso, apesar de afirmar
que a remuneração da categoria
esteja defasada, ele adiantou que
o sindicato negocia com o Minis-
tério do Planejamento (com uma
reunião já realizada e outra agen-
dada com a Secretaria de Rela-
ções do Trabalho da pasta) a re-
estruturação dos vencimentos,
que promete deixar o concurso
ainda mais atrativo.

Botelho, que ingressou em 1974
na primeira turma de controlado-
res de tráfego aéreo civis, disse que
os candidatos podem estudar pelo
edital do último concurso, embora
faça a ressalva de que alterações
deverão ser feitas. Ele também
disse ser necessário estar bem pre-
parado para o exame médico, que
é eliminatório. “O exame é tão rí-
gido quanto os que os pilotos são
submetidos. O Brasil é signatário
de uma convenção internacional
da Organização de Aviação Civil,
que exige rigor quanto à saúde
física e psicológica dos profissio-
nais”, explicou.

Para finalizar, ele deixou a se-
guinte mensagem de incentivo.
“Estamos ansiosos que o pessoal
venha, queríamos que fosse até em
um número maior. Eles são estra-
tégico, serão muito bem-vindos,
mas precisam ter aptidão, tranqui-
lidade para trabalhar sob pressão
e responsabilidade”, concluiu.
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