
EDITAL IV CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS - AVIADORAS

É com muita satisfação que a Aviadoras - Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil -
AMAB, lança o seu IV Concurso de Bolsas de Estudos!

1. PARTICIPAÇÃO

1.1. Poderão participar e usufruir dos prêmios oferecidos no IV Concurso Aviadoras - AMAB de
Bolsas de Estudo, as associadas que estiverem em dia com suas contribuições e que tenham se
associado até o dia 31 de outubro de 2022.

1.2. Integrantes que compõem a organização da Diretoria poderão participar do concurso desde
que sejam devidamente preenchidos os requisitos da categoria de bolsa de estudos a qual
concorrem.

2. TERMOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO

2.1. Bolsa de estudo (integral) para o curso teórico de Piloto Privado - PP, na modalidade EaD,
ministrado pelo Aeroclube de Eldorado do Sul, Eldorado do Sul, RS.

2.1.1. Requisitos: ser associada Aviadoras Efetiva Starter, ser aprovada no processo de
seleção do Concurso de Bolsas de Estudo da Aviadoras e ter concluído o ensino médio.

2.2. Bolsa de estudo (integral) para o curso teórico de Piloto Privado - PP, na modalidade EaD,
ministrado pela escola EAD Aviação Civil.

2.2.1. Requisitos: ser associada Aviadoras Efetiva Starter, ser aprovada no processo de
seleção do Concurso de Bolsas de Estudo da Aviadoras e ter concluído o ensino médio.

2.3. Bolsa de estudo (integral) para o curso teórico de Comissário de Voo - CMS, na modalidade
EaD, ministrado pela escola EAD Aviação Civil.

2.3.1. Requisitos: ser associada Aviadoras Efetiva Starter, ser aprovada no processo de
seleção do Concurso de Bolsas de Estudo da Aviadoras e ter concluído o ensino médio.



2.4. Bolsa de estudo (integral) da Aviadoras em conjunto com a EAD Aviação Civil para o curso
teórico de Piloto Comercial - PC, na modalidade EaD, ministrado pela escola EAD Aviação
Civil.

2.4.1. Requisitos: ser associada Aviadoras Efetiva Starter, estar com a licença PP válida,
ser aprovada no processo de seleção do Concurso de Bolsas de Estudo da Aviadoras e ter
concluído o ensino médio.

2.5. (3) Bolsas de estudo (50%) para o curso teórico de Comissário de Voo - CMS, na
modalidade EaD, ministrado pela escola EAD Aviação Civil.

2.5.1. Requisitos: ser associada Aviadoras Efetiva Starter, ser aprovada no processo de
seleção do Concurso de Bolsas de Estudo da Aviadoras e ter concluído o ensino médio.

2.6. Bolsa de estudo para o Curso de Libras - Língua de Sinais, com ênfase na aviação, na
modalidade EaD, ministrado pela escola Aerolibras.

2.6.1. Requisitos: ser associada Aviadoras, ser aprovada no processo de seleção do
Concurso de Bolsas de Estudo da Aviadoras e ter concluído o ensino médio.

2.7. Bolsa de estudo para o Curso de Familiarização em Safety, com duração de 4 horas, a ser
ministrado na modalidade EaD, pela instrutora Kely Góis.

2.7.1 Requisitos: ser associada Aviadoras Efetiva Starter ou Premium, ser aprovada no
processo de seleção do Concurso de Bolsas de Estudo da Aviadoras e ter concluído o
ensino médio.

2.8. Bolsa de estudo (integral) da Aviadoras para o Curso de Mecânico de Aeronaves Módulo
Básico + Técnico GMP (Grupo Moto Propulsor), com duração de 17 meses, a ser ministrado na
escola EDAPA em Campinas, SP.

2.8.1 Requisitos: ser associada Aviadoras Efetiva Starter ou Premium, ser aprovada no
processo de seleção do Concurso de Bolsas de Estudo da Aviadoras e ter concluído o
ensino médio.

2.9. Bolsa de estudo (integral) no total de 5 aulas, da Aviadoras em conjunto com o Prof. Daniel
Domingues, para o curso preparatório Santos Dumont English Assessment - SDEA, na
modalidade EaD, ministrado pelo Prof. Daniel Domingues.



2.9.1 Requisitos: ser associada Aviadoras Efetiva Starter ou Premium, possuir no
mínimo, as licenças IFR e PPA ou PPH (checadas), ter nível mínimo de inglês
intermediário e ser aprovada no processo de seleção da Aviadoras.

2.10. Exame de Proficiência Linguística SDEA – ICAO realizado presencialmente na EPA
Training Center, em Curitiba/PR, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ ou Belo Horizonte/MG

2.10.1. Requisitos: ser associada Aviadoras Efetiva Starter ou Premium, possuir no
mínimo, as licenças IFR e PPA ou PPH (checadas), ter nível mínimo de inglês
intermediário e ser aprovada no processo de seleção do Concurso de Bolsas de Estudo da
Aviadoras.

2.11. Bolsa de Estudo (integral) para o Curso Upset Recovery da Aviadoras em conjunto com o
Aeroclube de Eldorado do Sul. O curso consiste de um treinamento prático de 2,4 horas de voo
em aeronave Citabria, a ser realizado no Aeroclube de Eldorado do Sul, Eldorado do Sul, RS.

2.11.1. Requisitos: ser associada Aviadoras Efetiva Starter ou Premium, possuir as
licenças PPA (checada), CMA válido (primeira, segunda ou quarta classe) e ser aprovada
no processo de seleção da Aviadoras

2.12. Bolsa de Estudo (integral) para o curso de Jet Training no EVPT do EMBRAER E190
(Enhanced Virtual Procedures Trainer) ministrado pela EPA Training Center, em São José dos
Pinhais/PR.

2.12.1 Requisitos: ser associada Aviadoras efetiva Starter ou Premium, estar com as
licenças PC, IFR e Multi (checados) e ser aprovada no processo de seleção do Concurso
de Bolsas de Estudo da Aviadoras.

2.13. Bolsa de Estudo (integral) da Aviadoras em conjunto com a escola Flight Deck para o curso
de Jet Training no simulador B737NG ministrado pela Flight Deck Training Center, no Rio de
Janeiro/RJ..

2.13.1. Requisitos: ser associada Aviadoras efetiva Starter ou Premium, estar com as
licenças PC, IFR e Multi (checados) e ser aprovada no processo de seleção do Concurso
de Bolsas de Estudo da Aviadoras.

3. INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições para o IV Concurso de Bolsas de Estudo - Aviadoras encontrar-se-ão abertas
no período entre 10 de outubro  a 10 de novembro de 2022.



3.2. Para efetuar sua inscrição neste concurso, em suas diversas categorias, a interessada deverá
preencher a ficha de inscrição via link: https://www.aviadoras.org.br/ivconcurso

3.3. Fica vedada a inscrição da candidata em mais de uma categoria de bolsa de estudo. Caso,
quando do processamento das inscrições, seja verificada a existência de mais de uma inscrição
efetivada pela mesma candidata, somente será considerada válida e homologada aquela que tiver
sido realizada por último, consequentemente sendo as demais inscrições da candidata
automaticamente canceladas.
3.4. No momento da sua inscrição, a participante deverá anexar os documentos requeridos
conforme a categoria de bolsa a que concorre (CHTs ANAC para Bolsas de Estudo Jet Training,
PP, PC), documento de identificação e comprovante de residência.

3.5. A qualquer tempo, mesmo após o término do processo de seleção, poderá ser anulada a
contemplação do prêmio, desde que verificada falsidade em qualquer declaração e/ou
irregularidade nas informações fornecidas.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. Após encerrado o período das inscrições, a seleção das candidatas para as diversas
categorias de bolsas de estudo dar-se-á por meio de duas etapas, as quais sejam:

4.1.1. Primeira Etapa:

Envio dos seguintes arquivos:

- Redação pessoal incluindo a informação sobre qual bolsa de estudo está buscando. A
redação deverá ser de apenas 1 página, conter entre 400 e 500 palavras e letras
tamanho 12, onde a candidata descreve seus objetivos, suas razões para participar do
concurso, incluindo também, informações sobre sua atual/futura carreira na aviação e
a bolsa de estudo que almeja;

- Curriculum Vitae (CV) de apenas 1 página;

Arquivos adicionais requeridos às candidatas às Bolsas de Estudos para os cursos de Jet
Training, Upset Recovery, PC, curso preparatório e exame SDEA-ICAO:

- 1 carta de recomendação, redigida por 1 pessoa não-parente, que tenha tido
contato durante seu treinamento e/ou em sua área profissional. A carta deverá ser
de 1 página, conter entre 400 e 500 palavras e letras tamanho 12;

4.1.2. Segunda Etapa:

https://www.aviadoras.org.br/ivconcurso


Entrevista final online.

NOTA: A entrevista final será em Inglês para as candidatas que estão se habilitando para as
bolsas relacionadas ao exame ou cursos para o exame SDEA - ICAO.

4.1.3. Datas das etapas de seleção:

- Primeira Etapa. Envio de redações, CV e cartas:
20 a 30 de novembro  de 2022;

- Segunda Etapa. Entrevistas finais:
6 a 31 de janeiro de 2023.

5. CLASSIFICAÇÃO NOS CONCURSOS

5.1. A classificação da candidata levará em consideração o desempenho em cada etapa.

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1. A divulgação dos resultados da primeira etapa e classificação para a segunda etapa,
dar-se-ão através de contato direto com a candidata classificada, no dia 12 de dezembro de
2022.

6.2. A divulgação dos resultados finais e a premiação do IV Concurso AMAB de Bolsas de
Estudo serão realizadas no dia 04 de março de 2023 durante nosso evento em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher 2023! Os resultados finais também serão publicados em nossa
mídia social, site e contato direto com a candidata classificada. Detalhes do evento serão
publicados em breve.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. A inscrição da candidata implicará em sua aceitação das normas para realização deste
concurso.

7.2. O acompanhamento da publicação dos atos e comunicados referentes a este concurso é de
inteira responsabilidade da candidata.

7.3. Para o início dos cursos ofertados pelas diversas instituições que participam no IV
Concurso de Bolsas de Estudo - Aviadoras, as candidatas contempladas deverão entrar em



contato e agendar seus horários conforme a disponibilidade de horários e vagas nas turmas das
próprias instituições e observar os prazos de início e término de cada curso específico.

7.4. É imprescindível que a candidata mantenha-se sempre em dia com suas contribuições. Caso
haja inadimplência, em especial durante o período de duração do seu curso, ela poderá perder o
direito à bolsa contemplada.

Maiores informações sobre este e outros concursos poderão ser encontradas no site da Aviadoras
- Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil - AMAB (www.aviadoras.org.br), ou através
do correio eletrônico: contato@aviadoras.com.

Atenciosamente,

Aviadoras - Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil – AMAB
São Paulo, 10 de outubro de 2022.

Cronograma do Concurso:

Publicação do Edital: 10/10/2022

Inscrições para o concurso: 10/10/2022 a 10/11/2022

Envio das redações e demais arquivos: 20/11/2022 a 30/11/2022

Divulgação do resultado da 1ª etapa:                                      12/12/2022

Realização de entrevista final: 6/01/2023 a 31/01/2023

Divulgação do resultado do concurso: 04/03/2023


