
Comissário(a) de Voo

MATRÍCULAS ABERTAS
Duração do curso: 5 meses (Segundas a sextas feiras).
Horários :  Manhã das 08:00 as 11:00 

Noite das 19:30 as 22:30

Requisitos básicos  para :  
- Ensino médio completo, 
- Ter entre 18 anos no mínimo até o término do curso

Nosso curso inclui atividades extra curriculares  tais como:
- Aulas e Etiqueta Pessoal ; Maquiagem e Cabelo, Pele e Barba
- Aulas de Relacionamento Interpessoal e Pessoas com Deficiência
- Aula de Fatores Humanos na Aviação. 

Aula prática de sobrevivência no mar, selva e combate ao fogo Serão agendas ao longo do curso e a participação é obrigatória, tem a 
duração de 24 horas e um investimento de R$ 420,00 pagos em até 2 parcelas durante seu curso.

Investimento para o curso teórico : Turmas manhã ou noite
- R$3.000,00 (À VISTA)

-R$ 2.400,00 à vista 
ou 

De R$300,00 + 5 X R$ 460,00 
ou

- R$ 300,00 + 9 X R$ 300,00 * (Fiador)

-O melhor de todo esse processo de pagamento é que ele pode ser em BOLETO ou CHEQUE  e mais... Disponibilizamos duas datas de 
pagamento.
-Para pagamento em cheque apresentar todos no ato da matrícula. Para pagamento em boleto iremos entregar cerca de 1 semana antes do 
vencimento



Documentação para Fiador 

*Para alunos que optarem pelo Contrato de Prestação de Serviços referente ao Plano 3 (EM 9 VEZES):

Favor providenciar com máxima URGÊNCIA os seguintes documentos:

Devem ser cópias autenticadas:
(    ) 01 via do RG 
(    ) 01 via do CPF
(    ) 01 via do  Comprovante de Renda (Último holerite)                                        
(    ) 01 via do Comprovante de Residência (água, luz, tel, outros )

(    ) 01 via do Cadastro de Fiador e Contrato do Curso assinados e com firma reconhecida .
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Comissário(a) de Voo
Documentação para Matrícula 

Exigência da Agencia Nacional de Aviação Civil 

Favor providenciar com máxima URGÊNCIA os seguintes documentos:

Devem ser autenticados:
(    ) 01 via do RG 
(    ) 01 via do CPF
(    ) 01 via do Histórico escolar com as notas                                                   

Cópias simples:
(    ) 01 via do Título de Eleitor + Último comprovante votação
(    ) 01 via do Comprovante de Residência (água, luz, tel, outros)
(    ) 01 via do Alistamento Militar ou reservista (homens)
(    ) 02 Foto 3X4 recentes
(    ) Solicitar Código ANAC (Se houver dúvidas de como solicitá-lo contate-nos)
(    ) 01 via do Certificado  Médico  Aeronáutico  - CMA 

Para menores de 18 anos:
(    ) 01 via do RG e do CPF do responsável legal

Para alunos vindos de outras escolas:
(    ) 01 via do Certificado de conclusão do curso de comissário
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Exames Médicos Obrigatórios  - CMS
CMA – Certificado Médico Aeronáutico

DOCUMENTOS 
- Documento de Identidade original 
- Cópia do RG e CPF 
- Código ANAC 

EXAMES 
LABORATORIAIS 
- Tipagem sanguínea (ABO+RH) 
- Hemograma completo 
- Creatinina
- Colesterol total + frações 
- Triglicérides 
- Glicemia de jejum 
- Ácido úrico (apenas para 35 anos ou mais) 
- Beta HCG (somente para mulheres, efetuar à 30 dias  da 
entrega dos exames)
- Urina I 

CARDIOLÓGICO 
- Teste Ergométrico com laudo 

NEUROLÓGICO 
- Eletroencefalograma com foto estímulo e laudo 

RADIOLÓGICO 
- Raio X de tórax com laudo 

Comissário(a) de Voo

Temos parceria com a clínicas para 

realização dos exames sem convênio 

médico.
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Exames Médicos Obrigatórios para Dédalo
CMA – Certificado Médico Aeronáutico

Favor providenciar com a máxima URGÊNCIA os seguintes exames antes de ir ao Dédalo.

Todos estes tem validade de 6 meses:
- Eletroencefalograma com laudo médico
- Teste Ergométrico
- Laudo Psicológico
- 12 horas de jejum no primeiro dia, para realização de exames laboratoriais. Beber somente água.

Valores para o Exame : 

INSTITUTO DÉDALO
Av.Eng. Armando Arruda Pereira, 587 – Jabaquara
São Paulo  Tels : 5017.5170 / 5017.0971

http://www.institutodedalo.org

R$ 250,00 (sujeito alteração ) em dinheiro no 1º dia no Instituto Dédalo.
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Padrão e Normas de Apresentação Pessoa
PARA MULHERES:

• Cabelo Curtos:
Corte com limite na altura do ombro
Devem estar sempre escovados e limpos

• Cabelos Compridos:
Presos em coque com rendinha
Presos com rabo de cavalo na altura da orelha
Presos com trança embutida
SEMPRE com fixadores (spray, gel, pomada, etc.)
Elásticos firmes e na cor preta

Nota: Não é permitido o uso de grampos, tic-tacs ou qualquer outro acessório para prender os fios, alem de elásticos.

• Unhas Femininas:
Sempre feitas e com esmalte
Proibido usar somente base ou estar sem esmalte
Comprimento curto ou médio
Cores permitidas: Vermelho, vinho, nude, renda e francesinha

Nota: São proibidos tons de rosa, unhas decoradas, postiças ou roídas.

• Maquiagem Feminina:
Maquiagem completa diariamente
Corretivo, base, pó e blush
Rímel e deliniador

• Batom ou gloss
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Padrão e Normas de Apresentação Pessoal

PARA MULHERES:

• Trajes:
Calça ou saia na cor preto
Camisa branca
Lingerie cor da pele
Meia fina (fio 15) nas cores natural, preta ou fumê
Sapato Scarpin, deverá ser clássico e sem fivelas (mín. 5 cm)

Nota: Uso de blazer e lenço não é opcional. Ambos fazem parte do padrão.
Camisas decotadas ou com alcinhas (regatas, etc.) são proibidas.
Saia na altura do joelho obrigatoriamente. 
Cós da saia na altura do umbigo.
Meia fina é obrigatória no uso de calça também.
Não é permitido o uso de calça skinny.
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PARA HOMENS:

• Cabelos Masculinos:
Sempre curtos, sem costeletas
Topetes baixos
SEMPRE com fixadores (spray, gel, pomadas, etc.)
Podem ser raspados

• Unhas Masculinas:
Sempre lixadas
Podem ser feitas, porém é proibido qualquer tipo de polimento ou esmalte incolor

• Maquiagem Masculina:
Barba feita diariamente

• Trajes:
Terno (calça e paletó)
Meia social
Sapato social preto

Nota: Não é permitido o uso de peças slim ou skinny.
Uso do blazer e da gravata não é opcional. Ambos fazem parte do padrão.

Padrão e Normas de Apresentação Pessoal
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Para notícias sobre seleções, cursos e 
bolsas

@abc.fly Fb.com/abcflyescoladeaviacaocivil



Como chegar a Escola

• Transporte público: Pegar o ônibus B-51 em 
frente ao Amarinhos Fernando (R. Bernardino 
de Campos, 42 - Centro, Santo André - SP, 
09015-010), descer no ponto da ABCFly 
(Escola de Aviação Civil) que fica em frente a 
escola, a mesma se encontra entre a TV+ e 
Bella tintas.






