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EDITAL Nº01/2022 
 

 

CONCURSO DE VAGAS PARA FORMAÇÃO INICIAL DE CONTROLADORES DE TRÁFEGO AÉREO NAS 

QUALIFICAÇÕES ESPECÍFICAS DE AERÓDROMO (ADI/ADV) 

 

 O FPEF, entidade governamental que tem como missão contribuir para a valorização do potencial humano, 

garantindo a todos os cabo-verdianos, em especial aos jovens, o acesso a uma formação profissional de 

qualidade, e maiores oportunidades de integração no mercado de trabalho, torna público que se encontra 

aberto o concurso para atribuição de 24 vagas para Formação Inicial de Controladores de Tráfego Aéreo, 

nas Qualificações Específicas de Aeródromo (ADI/ADV), em parceria com a empresa Servicios y Estudios 

para la Navegacion Aerea y la Seguridad Aeronautica (SENASA). 

 

A SENASA é uma empresa comercial estatal espanhola, cujo objetivo, de acordo com os seus estatutos, é 

realizar atividades no domínio da formação e do ensino de cursos aeronáuticos. Possui a certificação CV05-

ATOE, como Organização de Formação Aprovada, emitida pela Agência de Aviação Civil de Cabo Verde (AAC), 

o que lhe confere as condições para ministrar cursos que permitem o licenciamento e a certificação de acordo 

com os requisitos nacionais. 

 

Antes de proceder com o seu processo de candidatura ao Concurso de Vagas para Formação Inicial de 

Controladores de Tráfego Aérero na SENASA, leia, atentamente, as informações e instruções que constam neste 

edital. 
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1. OBJETIVO 

O objetivo deste edital é estabelecer as bases para o processo de submissão e seleção das candidaturas, 

bem como para a atribuição das bolsas no âmbito da Formação Inicial de Controladores de Tráfego 

Aéreo, nas Qualificações Específicas de Aeródromo (ADI/ADV) em parceria com a SENASA. 

 

2. NÚMERO DE VAGAS 

O Fundo de Promoção do Emprego e da Formação e a SENASA assinaram um acordo pelo qual o SENASA 

disponibilizará 24 vagas para jovens de nacionalidade cabo-verdiana, residentes no país e na diáspora, 

participarem na Formação de Controlador de Tráfego Aéreo (Curso Inicial ATC para TWR – Básico & 

ADI/ADV) em Madrid-Espanha. 

 

3. CONTEÚDO DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

A Formação Inicial de Controladores de Tráfego Aéreo inclui classificações ADI e ADV (especificações 

ICAO). A formação terá a duração de, aproximadamente, 16 semanas e será realizada, inteiramente, nas 

instalações da SENASA, em Madrid e o seu início está previsto para o mês de julho de 2022. 

3.1 Conteúdos da formação: 

 Basic theory: Theory basic subjects. (6 semanas) 

 ADV and ADI tower rating (10 semanas): 

- Rating theory (2 semanas) 

- Simulation in 3D 360° replica simulators, of Tower operational systems (8 semanas). 

 

4. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS 

Para que um candidato seja elegível para as 24 vagas, foram estabelecidos os seguintes requisitos: 

 Ter nacionalidade cabo-verdiana; 

 Ter 18 anos de idade ou mais (completar os 18 anos até a data final do processo de candidatura);  

 Ser titular do 12º ano de escolaridade; 

 Ter um alto nível de língua inglesa (não é necessário um diploma acreditado, embora o nível de 

referência seja o nível B2 – C1, tendo em conta que a formação será ministrada em inglês); 

 Ter pago a taxa de candidatura. 

 



          

3 
 

4.1 CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE DOS BOLSEIROS 

Dos 24 candidatos aprovados, o FPEF irá atribuir 10 bolsas de formação aos melhores posicionados no 

processo seletivo, desde que cumpram os seguintes requisitos: 

 Ter nacionalidade cabo-verdiana; 

 Ter entre 20 a 30 anos de idade (desde que complete 21 e 30 anos até ao dia 31 de 

dezembro 2022);  

 Estar entre os 24 candidatos aprovados; 

 Ter passado no teste de aptidão médica. 

 

O valor total da bolsa será de 29.100€ e inclui formação, alojamento, pequeno almoço e ajuda de 

custo. 

 

4.2 CUSTOS DA FORMAÇÃO  

As 14 vagas restantes manter-se-ão disponíveis aos candidatos que, tendo passado no processo de 

seleção, queiram realizar esta formação, por conta própria, assumindo todos os encargos inerentes à 

formação. O custo da Formação Inicial de Controladores de Tráfego Aéreo é de 19.265€, não estando 

incluídos o alojamento e a alimentação. Este valor será pago diretamente à SENASA. 

 

4.3 TAXA DE CANDIDATURA 

Para garantir a admissão ao processo seletivo, os candidatos devem efetuar o pagamento do montante 

de 5.513,00 CVE (cinco mil, quinhentos e treze escudos cabo-verdianos), equivalente a 50 € (cinquenta 

euros), referente à taxa de candidatura, na seguinte conta bancária:  

  Banco: CECV 

Número de conta: 03448298110001 

NIB: 000200003448298110163 

IBAN: CV64000200003448298110163 

SWIFT/BIC: cxeccvcvxxx 

 

No comprovativo de transferência a ser anexado no processo de submissão da candidatura, deve 

constar o nome completo do candidato. (PDF, formato JPG) 
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5. APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

O período para apresentação das candidaturas decorrerá entre as 05h00 (Hora de CV) do dia 11 de abril de 

2022 e as 20h59 (hora de CV) do dia 28 de abril de 2022, impreterivelmente. 

Todos os interessados em frequentar o curso devem solicitar a admissão ao processo de seleção através do 

website do SENASA no seguinte link: https://www.senasa.es/index.php?lang=es-ES&idPag=635 

 

5.1. DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA 

Para a realização da candidatura, além do preenchimento do formulário de candidatura, devem ser 

apresentados no formato digital e inseridos como anexo os seguintes documentos: 

 Documento de identificação válido (Bilhete de Identidade, Cartão Nacional de Identificação ou 

Passaporte) 

 Comprovativo de pagamento da taxa de candidatura 

 Certificado do 12º ano de Escolaridade 

 

Se em qualquer fase, durante o processo, o SENASA constatar que foram fornecidos dados falsos, o 

candidato será excluído do processo. 

 

6. FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção do curso decorrerá nas seguintes fases: 

 Verificação e validação das candidaturas para admissão ao processo de seleção; 

 Testes do processo de seleção: 

 Fase 1 -  Teste de Inglês 

 Fase 2 – Teste psicotécnico e de personalidade 

 Fase 3 -  Teste oral em inglês e entrevista de personalidade 

 

 

https://www.senasa.es/index.php?lang=es-ES&idPag=635
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6.1 VERIFICAÇÃO DAS CANDIDATURAS PARA ADMISSÃO AO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Os candidatos serão classificados como “admitidos ao processo de seleção” ou não admitidos ao 

processo de seleção”, dependendo de cumprirem ou não os requisitos do processo. A lista dos 

candidatos admitidos será disponibilizada no website do SENASA. 

 

6.2 DETALHES DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 6.2.1 LOCAL E DATA DOS TESTES DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Os testes serão realizados em quatro locais diferentes: 

- SANTIAGO - EHTCV - Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, Avenida Grão-Ducado do 

Luxemburgo, Palmarejo Grande 375 – A 

- SÃO VICENTE:  Forminvest - Centro de formação profissional, Mindelo - Avenida 12 de setembro 

- SAL: SAL ACADEMY - Edifício Complexo Central - 1º Andar, Rua de Toy Pedro - Preguiça - Espargos 

- Sal CABO VERDE 

- Madrid -  sede do SENASA – Avenida de la Hispanidad 12, 28042 – Madrid, Espanha 

 

Os candidatos devem indicar, no ato de candidatura, o local de exame escolhido para a realização 

das provas e receberão as instruções com a data, a hora e o local dos exames. As indicações 

acerca do local do exame serão disponibilizadas nas listas de admissão, publicadas na página 

web do SENASA. 

 

 6.2.2 APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS AO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Os candidatos devem apresentar-se para as provas no dia e hora indicados. 

Os candidatos que não comparecerem no local do exame, no dia e hora indicados, serão excluídos do 

processo de seleção e perderão o direito de realizar as provas e direito ao reembolso do montante pago, 

referente à taxa de candidatura, no ato de candidatura. 
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 6.2.3 IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

Todos os candidatos devem identificar-se devidamente antes do início do teste, apresentando o bilhete 

de identidade, cartão nacional de identificação ou passaporte válido. 

 

 6.2.4 TESTES DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Todas as fases do processo de seleção serão eliminatórias, significando que a avaliação do candidato 

como “NÃO APT” em qualquer uma das fases do processo será fator eliminatório no processo de seleção. 

 

As listas com os candidatos “APT”, assim como o dia, hora, informação sobre o local e instruções para 

o próximo teste serão publicados no website do SENASA -  https://www.senasa.es/ 

 

Cada uma das provas serão realizadas em dias diferentes, com exceção da prova oral de inglês e da 

entrevista de personalidade (Fase 3), que terão lugar no mesmo dia. 

Conteúdo dos testes 

Fase 1 – Teste de inglês, concebido para avaliar o nível de gramática e conhecimento da língua inglesa, 

de acordo com os níveis padrão internacionais B2 – C1. 

Fase 2 - Teste psicotécnico e de personalidade, os candidatos serão submetidos a um conjunto de testes 

que determinarão as capacidades dos candidatos para realizar o Trabalho de Controlador de Tráfego 

Aéreo, tais como a capacidade de concentração, memória, capacidade espacial, atenção e velocidade 

percetiva. 

Fase 3 -  Teste oral em inglês e entrevista de personalidade, tem como objetivo avaliar o grau de 

adaptação dos candidatos às características e requisitos pessoais dos Controladores de Tráfego Aéreo 

de Torre. 

Os exames nas fases acimas indicadas, não serão realizados em dias consecutivos, de modo que o teste 

seguinte só será agendado, quando os resultados do teste anterior forem conhecidos. 

 

 

https://www.senasa.es/
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7. CRONOGRAMA 

1. Submissão das candidaturas 11 – 28 de Abril 

2. Lista de candidatos admitidos e indicações dos locais das provas 29 de Abril 

3. Fase 1 do processo de seleção (Teste de inglês) 

 SANTIAGO 

 SÃO VICENTE 

 SAL 

 MADRID 

9 – 10 de Maio  

4. Divulgação da lista de “APT” da fase 1 e instruções para fase 2 11 de Maio 

5. Fase 2 do processo de seleção (Testes psicotécnicos) 

 SANTIAGO 

 SÃO VICENTE 

 SAL 

 MADRID 

12 - 13 de Maio 

6. Divulgação da lista de “APT” da fase 2 e instruções para fase 3 17 de Maio 

7. Fase 3 do processo de seleção (Entrevista de personalidade em inglês) 

 SANTIAGO 

 SÃO VICENTE 

 SAL 

 MADRID 

18 - 31 de Maio 

8. Divulgação da lista final dos candidatos admitidos 01 de junho 

 

 

8. CONTACTOS 

Para quaisquer questões relacionadas com este processo, queira contactar qualquer um dos seguintes 

endereços eletrónicos: 

infocontrol@senasa.es 

candidatura.fpef@gmail.com 

Telefone FPEF: 261 80 34 

mailto:infocontrol@senasa.es
mailto:candidatura.fpef@gmail.com

