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A profissão de Comissário de Voo chama a atenção por ter o seu lado
fascinante em conhecer muitas cidades e países, fora de uma rotina de trabalho dentro
de escritórios e de uma jornada tradicional, atraindo muitas pessoas. O trabalho, porém,
é de alta responsabilidade. É o comissário quem assegura a imagem da qualidade dos
serviços das empresas e segurança dos voos.
Comissários de voo são os profissionais responsáveis por atuar na orientação
e fiscalização das normas de segurança em uma aeronave, garantindo assim um
ambiente de tranquilidade, conforto e segurança para os passageiros. Sendo responsável
também pelo serviço de bordo, sabendo administrar conflitos e comportamentos
inconvenientes, sempre zelando pela vida dos passageiros em caso de acidentes. São
agentes de segurança a bordo e por isso estão preparados para qualquer emergência.
Para se tornar um comissário, é necessário realizar o curso em uma Escola de
Aviação Civil homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Geralmente o
curso tem duração de 3 a 4 meses.
Os candidatos ao curso Comissário de Bordo deverão, comprovadamente,
preencher os seguintes requisitos:
Possuir Ensino Médio completo
Ter 18 anos de idade.
Certificado Médico Aeronáutico.
Documentação necessária para efetivar matrícula é:
Carteira de Identidade *
Título de Eleitor *
CPF *
Certificado de conclusão do Ensino Médio *
Carteira de Reservista *
Foto 3x4 **
Comprovante de residência *
Certificado Médico Aeronáutico (CMA)*
* Cópia Autenticada
** Foto de frente com fundo branco

Horário das Aulas:
Teórica:
De Segunda à Sexta
Matutino: 08h30 às 11h30
Noturno: 19h00 às 22h00
Prática:
A Sobrevivência na Selva e Combate ao Fogo: um fim de semana.
A Sobrevivência no Mar: uma manhã ou tarde
Investimento:
O valor total do curso é de R$ 3.500,00
Pode ser dividido em 10x nos cartões Visa, Mastercard e Banese Card.
Desconto de 5% à vista.
Incluso:
Material Didático com apostila integralizada referente a todas as
disciplinas.
Uniforme.
Aula Prática de Sobrevivência na Selva
Aula Prática de Sobrevivência no Mar.
Aula Prática de Combate ao Fogo
Disciplinas e conteúdos programáticos
São quatro blocos de disciplinas teóricas.
RPA - Regulamentação da Profissão
do Aeronauta
Direito Trabalhista
Código
Brasileiro
Aeronáutico
Sistema de Aviação Civil
ESS - Emergência à Bordo
Sobrevivência na Selva
Sobrevivência no Mar
Combate ao Fogo
Emergência

PSS - Primeiros Socorros
Higiene e Saúde
Primeiros Socorros
Medicina Aeroespacial
CGA - Conhecimentos Gerais da
Aeronave
Conhecimentos
Aeronave
Meteorologia
Navegação

Gerais

da

Certificado médico aeronáutico (CMA):
Para fazer a parte prática do curso (Sobrevivência na Selva, no Mar e
Combate ao Fogo) e prestar a prova da ANAC o aluno deve possuir
obrigatoriamente o CMA. Esse certificado é adquirido após fazer uma bateria de
exames médicos, depois de prontos, esses exames devem ser inspecionados por
um médico credenciado da ANAC ou Hospital Aeronáutico, seguindo as exigências
da mesma. Atualmente a inspeção de saúde pode ser feita na própria escola, uma
equipe de médicos credenciados ficará encarregada de emitir o certificado dos
alunos.
O certificado médico aeronáutico feito na escola custa R$ 500,00. Deve
ser pago na secretaria da Escola uma semana antes da realização da inspeção, a
qual ocorrerá em data previamente agendada e informada aos alunos.
Lista de exames necessários para realização do certificado médico
aeronáutico para comissário de voo:
Hemograma completo;
Tipagem sanguínea (ABO e RH);
Creatinina;
Glicemia de jejum;
Colesterol total e frações;
Triglicerídeos;
Urina I;
Raio x de tórax com laudo;
Exame de prova de esforço em esteira rolante;
Eletroencefalograma com laudo;
Beta HCG para mulheres;
Avaliação Psicológica.
Trazer um Código ANAC válido;
Cópia do documento de identidade e CPF ou CNH;
Para a emissão do certificado médico aeronáutico é exigido que o inspecionando
encontre-se hígido, física e psiquicamente;
Não esquecer, óculos de grau, caso use.

Avaliação da ANAC:
Para dar entrada no protocolo de solicitação da Avaliação na banca da
ANAC é necessário gerar o GRU no site da ANAC, o valor é de R$ 200,00 (R$ 50,00
por disciplina). O boleto deve ser pago nas agências do Banco do Brasil, depois da
aprovação na Escola e antes da realização da prova, através de um boleto gerado
no próprio site da ANAC. Link para geração de guia:
https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/ControladorGru?cmd=Apres
entarDadosServico&idServico=1157

Código ANAC:
Todo aeronauta deve possuir o código ANAC, para obtenção do CMA.
Como faço para solicitar código ANAC?
Acesse o endereço eletrônico:
https://sistemas.anac.gov.br/habilitacao/ListarCriarAgendamento/
ResultadoConsultarPublico.do
Clique em solicitar código ANAC.
Preencher todos os campos corretamente e clique em avançar.
Digitalizar e anexar documentos solicitados.
Após anexar os documentos, imprimir a página contendo o número
do seu código ANAC.
Clicar em concluir.

