ANUNCIO CONCURSO

Seleção de candidatos a Pilotos

A CABO VERDE AIRLINES, com sede na Avenida Amilcar Cabral 1 - Plateau, Cidade da
Praia, pretende selecionar candidatos, a Pilotos de acordo com as condições abaixo
estabelecidas:
1. Requisitos













Formação académica mínima: 12º ano (completo);
Seja detentor da licença de Piloto de Linha Aérea ou Licença de Piloto Comercial
(incluindo teoria de Piloto de linha aérea (Frozen ATPL), valida, emitida pela
AGÊNCIA DE AVIAÇÃO CIVIL (AAC);
Proficiência operacional em língua inglesa de nível 4 ou superior;
Bom domínio das línguas Portuguesa e Inglesa;
Experiência em Transporte Aéreo Comercial (TAC) - mínimo 300 horas;
Excelentes condições de saúde;
Saber nadar;
Disponibilidade para trabalhar e fixar residência no Sal ou qualquer outra base que
vier a ser estabelecida dentro do território nacional;
Empatia e boa capacidade de relacionamento interpessoal;
Boa capacidade de comunicação e gosto para trabalhar em equipa;
Boa capacidade de iniciativa e dinamismo.
Possuir conhecimentos de informática na ótica do utilizador;

2. Documentos exigidos










Carta de apresentação;
Curriculum Vitae em formato FS. DSV.42 (AAC)
2 Fotografias (tipo passe e corpo inteiro);
Certificado de habilitações literárias;
Fotocópia de Passaporte e BI nacional;
Registo Criminal e Cadastro Policial;
Copia das duas últimas folhas da caderneta de voo autenticada pela AAC;
Certificado médico classe 1 emitido pela AAC;
Certificado de habilitações literárias

4. Fases do concurso:






Análise curricular (eliminatório);
Teste psicotécnico; (eliminatório);
Teste de conhecimentos aeronáuticos a nível de ATPL
Teste escrito
o Português;
o Inglês;
Entrevistas;

5. Oferecemos:







Salário compatível com a função;
Formações necessárias, e possibilidade de evolução na carreira;
Teste teórico e prático de simulador
Boas condições de trabalho numa empresa renovada com boas perspetivas de
futuro
Os candidatos com pelo menos 4500 horas de voo em TAC e que possuam
experiência como Piloto em Comando (mínimo 2000 horas) poderão ser
considerados, apos avaliação, para entrada direta para a função de Comandante;

6. Forma e Prazo de candidatura
Os documentos de candidatura solicitados devem ser entregues em envelope fechado, na
Direção dos Recursos Humanos da empresa, sede, até o dia 18 de Janeiro 2019.
Caso não sejam preenchidos os requisitos necessários ao desempenho da função, a
empresa reserva-se no direito de não selecionar o candidato(a).

Praia, ao 31 de Dezembro de 2018

