Previsão dos cursos para 2019.
TURMA

FASE EAD

FASE PRESENCIAL

LIMITE DE INSCRIÇÃO

01

22/04 a 31/05/19

10/06 a 14/06/19

21/02/2019

02

07/10 a 14/11/19

25/11 a 29/11/19

08/08/2019

Esta página contém informações a respeito do Curso CNS 014, direcionadas às empresas e
instituições interessadas no curso.
Nome: Radioperação em Plataforma Marítima - EPTA CAT “M”.
Código: CNS014S
Objetivo: Oferecer treinamento especializado, preparando os profissionais com conhecimentos
indispensáveis ao exercício de atividades operacionais em estações prestadoras de serviços de
telecomunicações e de tráfego aéreo de categoria “M” (EPTA CAT “M”)
Público Alvo: Funcionários de empresas e instituições autorizadas a prestar serviços em
Plataformas Marítimas.
Pré-requisito:
• Ensino médio completo; e
• Ter sido encaminhado por intermédio de uma empresa que presta ou utiliza serviços de
apoio de pouso e decolagem de helicóptero em plataforma marítima (vide modelo de ficha
de solicitação de vaga).
Duração: O curso é composto de duas fases:
1. Modalidade EAD (55 horas);
2. Modalidade Presencial: 5 (cinco) dias úteis.
ATENÇÃO: Não haverá interrupção de aulas, na fase presencial, devido a feriados.
Conteúdo: O curso é composto dos seguintes módulos:
1.
2.
3.
4.
5.

Telecomunicações Aeronáuticas (EAD);
Informações Meteorológicas (EAD);
Segurança da Operação Aérea (EAD);
Registro de Comunicação Aeroterrestre (EAD); e
Prática de Comunicação (Presencial no ICEA).

Capacidade por turma: máximo de 20 (vinte) alunos.
Local do Curso:
Instituto de Controle do Espaço Aéreo – ICEA
Campus do DCTA
Praça Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50
Atualização:25/02/2019

São José dos Campos – SP – Brasil
Contatos:
Divisão de Planejamento de Ensino do ICEA (EPL)
Telefone: (12) 3945-9228
E-mail: nelsonnbf@icea.gov.br

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA INDICAÇÃO AO CURSO
1. O prazo limite para o encaminhamento das indicações é de 45 dias antes da data de início
do curso;
2. Todos os campos da Ficha de Inscrição são de preenchimento obrigatório;
3. Não serão aceitas indicações para o Curso CNS-014 por documento outro que não seja a
Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, assinada, carimbada e encaminhada via email ou via postal, até o prazo limite para indicação;
4. A Ficha de Inscrição deverá ser encaminhada para o seguinte endereço:
Intituto de Controle do Espaço Aéreo – ICEA
Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - São José dos Campos-SP - CEP: 12228-903; ou
digitalizada para o e-mail: nelsonnbf@icea.gov.br
5. A seguinte documentação deverá ser enviada junto com a ficha de inscrição:
• Página da CTPS com foto e o nº da carteira;
• Página da qualificação civil;
• Página do contrato de trabalho;
• Certificado ou diploma de conclusão do ensino médio; e
• GPS ou Guia de Recolhimento do FGTS.
6. NÃO será aceita a Ficha de Indicação que:
a) Não vier acompanhada de um dos seguintes meios de comprovação da existência real de
vínculo empregatício: CTPS, GPS ou Guia de Recolhimento do FGTS;
b) For encaminhada por outro meio que não seja por e-mail ou via postal;
c) Contiver quaisquer um dos campos em branco ou ilegível;
d) For encaminhada após a data limite para indicação.
Caso o funcionário indicado seja de nacionalidade estrangeira, deverá ser encaminhada a
Ficha de Inscrição, constante na página do ICEA (www.icea.gov.br, link “ENSINO/CNS-014”),
juntamente com a Ficha de comprovação da existência real de vínculo empregatício, ambas as
fichas devidamente preenchidas, assinadas e digitalizadas, para o seguinte e-mail:
protocolo.icea@icea.gov.br, ou via postal para o endereço descrito no item 4 das orientações acima.
A confirmação de matrícula será feita por meio da divulgação da relação nominal dos
alunos matriculados que será disponibilizada, de 15 a 20 dias antes da data de início do Curso, na
página do ICEA: www.icea.gov.br, link “ENSINO/CNS-014”, opção: “Confirmação de Matrícula”.
Importante: O pagamento do curso se dará somente após a confirmação da matrícula,
conforme orientações presentes nesta página, atentando para o fato de que, somente os dados do
empregador devem constar na GRU.
Acesse o link a seguir: Ficha de Indicação para o curso CNS014
Atualização:25/02/2019

INVESTIMENTO

CUSTO

Instrução e Material Didático por aluno para as duas fases

R$ 6.864,60*

Obs:
* Valor válido a partir de janeiro de 2019.
* Custo calculado pela empresa Souza Araújo Treinamento e Consultoria Empresarial Ltda.
Forma de pagamento:
Através de GRU (Guia de Recolhimento da União), após a confirmação da matrícula pelo ICEA e,
antes do início do curso, conforme procedimentos abaixo:
As GRU com pagamento em data posterior ao dia 31/08/2018 deverão ser preenchidas com o
código de Unidade Gestora: 120036.
Clique Aqui para saber como preencher a GRU.
Para preenchimento da GRU, acesse o site:
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
Após a impressão da GRU, dirija-se ao Banco do Brasil S/A e faça o pagamento devido.
Enviar para o e-mail (extraconvenio@icea.gov.br), o comprovante do recolhimento emitido pelo
caixa do banco e a GRU, utilizando-se o formulário de identificação de pagamento abaixo:
Formulário de Identificação de Pagamento (arquivo xls).
Fazer pagamento somente para a quantidade de alunos que participarão do curso no referido mês.
Não antecipar pagamentos para cursos futuros.
Efetuar o pagamento até 5º dia útil antes do início do curso.
Enviar, através do aluno, o comprovante de recolhimento, caso não tenha procedido conforme item
4 das orientações gerais.
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