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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
Secretaria de Navegação Aérea Civil

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03/2015 – SENAV/SAC-PR
PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS PARA
FORMAÇÃO DE PILOTOS PARA A AVIAÇÃO CIVIL

A Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – SAC-PR, por meio da
Secretaria de Navegação Aérea Civil – SENAV/SAC-PR, torna pública a retificação do
Edital nº 02/2015 – SENAV/SAC-PR, com extrato publicado no DOU de 14 de
setembro de 2015, Seção 3, página 4, que passa a ter a redação a seguir especificada,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

Onde se lê: “3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente online, por meio do Portal da
SAC-PR na Internet (www.aviacao.gov.br), devendo o candidato comprovar todos os requisitos
previstos no ato da inscrição”, leia-se: “3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente
online, por meio do Portal da SAC-PR na Internet (www.aviacao.gov.br), devendo o candidato
comprovar os requisitos previstos neste Edital conforme item 3.2 e seus subitens”.

Incluir os itens:
“3.2.5. Caso os documentos listados nos itens 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.3.1 e 3.2.3.3 não estejam
disponíveis no ato da inscrição, tais documentos deverão ser enviados à SAC-PR, após a
divulgação do resultado preliminar, por meio dos Correios, via SEDEX, conforme prazos e
critérios estabelecidos no itens 5.2 e 12.
3.2.6. Os documentos de que trata o item 3.2.5 deverão estar válidos.”

Onde se lê: “5.2. A partir da data da divulgação do resultado preliminar, todos os candidatos
classificados, deverão enviar, no prazo de 3 (três) dias, as cópias das documentações
autenticadas, listadas no item 3.2, por meio dos Correios, via SEDEX, para o seguinte
endereço:”, leia-se: “5.2. A partir da data da divulgação do resultado preliminar, todos os
candidatos classificados, deverão enviar, no prazo de 8 (oito) dias, as cópias das documentações
autenticadas, listadas no item 3.2, por meio dos Correios, via SEDEX, para o seguinte
endereço:”.
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