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PORTUGAL - CONCURSO PARA CONTROLADOR DE TRÁFEGO
AÉREO (CTA) ATÉ 20 DE JUNHO DE 2014
Se julga ter perfil para abraçar a profissão de controlador de tráfego aéreo e pretende candidatar-se.
NAV Portugal, E.P.E. Referência - 01/FORMA/2014 CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO (m/f )
Condições: • Idade máxima de 25 anos até 31 de Dezembro de 2014, inclusive; • Os três primeiros
anos completos de uma licenciatura ou o número equivalente de ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System)- 180 ECTS. • Domínio oral e escrito das línguas portuguesa e inglesa; •
Apenas são aceites inscrições via Internet - site "www.nav.pt" - até 20 de Junho de 2014, inclusive
(Depois de efetuar a candidatura on-line, deve remeter para NAV Portugal - E.P.E., Apartado 8223,
1803-001 Lisboa, ao cuidado do júri do concurso para Controlador de Tráfego Aéreo refª
01/FORMA/2014, fotocópias dos documentos) • A prova documental referente a habilitação
literária(Certificado de habilitações. Os certificados de habilitações emitidos fora do país devem estar
reconhecidos pelo organismo nacional competente.) e fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão deverá
ser recepcionada até 23 de Junho de 2014, inclusive, no endereço indicado no último ponto; • O
formulário para fazer prova da acuidade visual estará disponível no site da NAV Portugal devendo
ser recepcionado no endereço a seguir indicado até à data em que o candidato vier prestar a
prova de entrevista final: NAV Portugal - E.P.E., Apartado 8223, 1803-001 Lisboa, ao cuidado do
júri do concurso para Controlador de Tráfego Aéreo refa. 01/FORMA/2014. Informações: Para
mais esclarecimentos, os candidatos poderão contactar a NAV Portugal através do telefone 218
553 278, disponível entre as 10h00/12h00 e 14h30/16h00 (dias úteis). NAV Portugal, E.P.E. Centro de Formação Concurso Ref' 01/FORMA/2014 Rua C, Edifício 07 - Aeroporto de Lisboa
1700-0 Nota 1: Candidatos de concursos anteriores só serão admitidos caso tenham sido
considerados "aptos" na prova de FEAST WEB E FEAST DART. Nota 2: Não são admitidos
candidatos do anterior concurso considerados "não aptos" na prova de Avaliação Comportamental,
desde que a mesma tenha sido realizada há menos de 12 meses. As convocatórias para as
provas do concurso, serão feitas para o telefone e/ou e-mail que nos indicar na sua ficha,
perspetivando-se a realização de provas, nos Açores e Madeira, a partir do dia 30 de Junho
de 2014, em local a designar oportunamente. As provas, para os candidatos cuja morada
constante da ficha de candidatura seja no continente, serão efetuadas no Centro de
Formação da NAV Portugal, situado na Rua C, Edifício 7, Aeroporto de Lisboa, prevendo-se
a sua realização a partir do dia 9 de Setembro de 2014. Formulário de candidatura
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