FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM EXAME DE CONHECIMENTO TEÓRICO
EXECUTADO PELA ANAC
11.

Exame (sigla). Marque com “X” apenas um por formulário:
PPA
PPH
PCA/IFR
PCH
PLA
INVA
INVH
INVD
INVP
ICPA
R-VFRA
R-VFRH
R-IFRA
R-IFRH

12.

PLH
PPL

CMS
MCV

IFR
AVI
CPA

CEL
PAGA

GMP
PAGH

Caso deseje solicitar dispensa de prova(s), selecione com “X” sobre o número que se aplica ao seu caso:

PROVA(S) DE MATÉRIA QUE REQUER DISPENSA
#
CONHECIMENTOS GERAIS DE AERONAVES
1
CONHECIMENTOS TÉCNICOS
2
DISPENSADO DE TODO O EXAME
3
METEOROLOGIA
4
METEOROLOGIA; NAVEGAÇÃO
5
METEOROLOGIA; NAVEGAÇÃO; TEORIA DE VOO
6
METEOROLOGIA; TEORIA DE VOO
7
PERFORMANCE, PESO E BALANCEAMENTO
8
REGULAMENTOS DE TRÁFEGO AÉREO; IFR; METEOROLOGIA; NAVEGAÇÃO IFR
9
TEORIA DE VOO; CONHECIMENTOS TÉCNICOS
10
(A equivalência entre matérias para fins de dispensa de prova(s) são aquelas especificadas no Anexo VI da Portaria nº 2.877, de 16 de outubro de
2020 (Portaria 2.877/2020/SPL)).

Interessado
21. Nome completo, legível, como consta no documento de identidade
22. CANAC

23. CPF

24. Telefone celular

25. Endereço eletrônico (e-mail)

(

)

Agendamento para exame até 31/12/2020
31. Cidade
Belo Horizonte/MG
Porto Alegre/RS

Brasília/DF
Recife/PE

Campinas/SP
Rio de Janeiro/RJ

32. Datas (preencha até 3 alternativas) e Horários (marque com “X”)
Ano: 2020
Turno
Dia
Mês
Manhã (08:00h às 12:00h)

Curitiba/PR
Salvador/BA

Manaus/AM
São Paulo/SP

Tarde (13:00h às 17:00h)

#
1
2
3

33. Caso não haja vagas nas datas acima, deseja que a ANAC agende para a primeira data disponível partir da data mais antiga entre
as três? (marque com “X”)
SIM.
NÃO, desejo somente ser informado da indisponibilidade.

40. Dados do pagamento das TFAC
Ano: 2020
Dia
Mês

Serviço
(marque com “X”)
5118

5119

5120

5121

Valor
(em reais)

Autenticação
(seis últimos dígitos)

5122

Solicito inscrição em exame de conhecimento teórico acima especificado. Declaro estar ciente que as informações por mim prestadas
são verídicas e que a prestação de informações falsas a entidades públicas constitui crime previsto no Código Penal.
/
(Local e data)

/2020


Assinatura

(caso a inscrição seja feita por procurador, enviar a procuração junto com este formulário da inscrição)

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM EXAME DE CONHECIMENTO TEÓRICO
EXECUTADO PELA ANAC
A. Todos os campos são de preenchimento obrigatório, exceto orientação contrária nos itens abaixo.
B. Não é necessária apresentação destas instruções à ANAC, apenas o formulário de inscrição.
C. Exame: selecione um único exame por formulário (quadro 11) e eventuais dispensas no quadro 12.
D. Caso deseje realizar vários exames, deverá ser preenchido um formulário por exame.
E. As dispensas são opcionais e somente são concedidas aquelas previstas no Anexo VI da Portaria nº 2.877, de 16 de outubro de
2020 (Portaria 2.877/2020/SPL).
F. Interessado. Preencher o campo 21 com o nome completo, em letra de forma e legível, conforme consta no documento de
identidade. Os campos 22 (CANAC) e 23 (CPF) devem ser preenchidos com os do próprio interessado, não sendo permitido aqueles
do responsável.
G. Agendamento para exame até 31/12/2020. No quadro 31 selecione uma única cidade onde há uma sala de provas. No quadro 32
informe no mínimo uma e no máximo três datas para agendamento do exame e o(s) turno(s) desejado(s) (podem ser selecionados
ambos: manhã, entre 08:00h e 12:00h; ou tarde, entre 13:00h e 17:00h).
H. No caso de não indicação do turno, será considerado que qualquer turno atende ao candidato. No caso de não preenchimento do
quadro 33 sobre o agendamento para a primeira oportunidade disponível, será considerado como NÃO.
I. Dados do pagamento da TFAC (quadro 40). Preencha de acordo com o comprovante de pagamento (modelo abaixo).
ATENÇÃO: somente o comprovante de pagamento possui os dados necessários. Caso os campos solicitados não existam em seu
comprovante, verifique se não se trata de um comprovante de agendamento.

Data de pagamento

Serviço: primeiros quatro dígitos do número de
referência.

Valor: valor total do pagamento

Autenticação bancária: seis últimos caracteres
alfanuméricos do número de autenticação

Identificação de dados no comprovante de pagamento de GRU simples para preenchimento do quadro 40 do
formulário de inscrição em exame de conhecimento teórico executado pela ANAC

