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O currículo na aviação

Acredito que este livro será útil para muitos profissionais. Se você está 
lendo, já é um sinal de que tem interesse em melhorar seu currículo e alcançar 
a próxima etapa em sua carreira de piloto de avião. Seja seu objetivo conquis-
tar o primeiro emprego ou chegar a cargos mais elevados, esta ferramenta é 
normalmente uma das primeiras impressões que o empregador tem de você, 
e você já sabe que a primeira impressão é a que fica. Este é um guia passo a 
passo para a construção ou reconstrução de seu currículo, baseado em estu-
dos desenvolvidos pela Lift Aviation ao longo dos útimos 5 anos.

O currículo sozinho não conquista vagas de emprego, porém, é um ar-
tifício fundamental em um processo seletivo para garantir que você avance 
para as próximas fases, e por isso, deve ser feito com muito cuidado e conhe-
cimento para que desempenhe seu papel com eficiência. Ele deve ser único e 
personalizado, um currículo desenvolvido para atrair empregadores na aviação 
executiva pode não ser eficiente em atrair empregadores da linha aérea, e vice 
versa. 

Sem dúvidas a conquista de bons empregos é difícil em qualquer seg-
mento, porém a aviação civil tem suas peculiaridades. O mercado está satura-
do a tempos, as oportunidades são raras, e diferente de outros setores, pratica-
mente não existem programas de estágio ou trainee, etapas primordiais para o 
ganho de experiência do profissional em início de carreira. 

Com o excesso de profissionais no mercado, você deve se atentar em se 
tornar não somente melhor, mas em se destacar frente à concorrência. Você 
deve se imaginar como uma empresa em busca da venda de seu produto em 
um mercado concorrido. Primeiro deve-se ter um produto de qualidade, e en-
tão criar toda a estratégia de marketing para divulgá-lo da maneira correta. 
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O currículo se comporta como um anúncio publicitário, o cliente - ou em-
pregador em seu caso - recebe centenas deles todos os dias e os lê de forma 
rápida e objetiva. Convencer um cliente a comprar um produto em uma única 
etapa, com anúncio rápido, é extremamente difícil e exige técnicas especiais, 
assim como convencer um empregador a convocá-lo para uma entrevista de 
emprego.

Ao longo deste material vou mostrar como expor seus conhecimentos 
de forma estruturada e inteligente, aumentando significativamente suas chan-
ces de avançar para as próximas etapas nos processos seletivos. Vamos lá!
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O Conteúdo

 Começaremos este livro com o conteúdo do currículo ideal. É por onde 
você deve iniciar sua estruturação e montagem. Abordaremos aqui o que deve 
e o que não deve ser colocado em cada item, e quais informações que real-
mente demonstram seu potencial de forma direta e objetiva. 

 A maior dificuldade que encontro ao analisar currículos de pilotos de 
avião é o resumo correto das informações. É comum encontrarmos exces-
so de informação na tentativa de impressionar o empregador, mas que têm 
efeito inverso. Dados inúteis à vaga específica criam uma dispersão na leitura 
levando ao desinteresse, além de dificultar o entendimento do que realmente 
importa.  

 Comparemos novamente o currículo a um produto. Um vinho, por exem-
plo, independente de sua qualidade, é muitas vezes julgado e comprado pela 
embalagem ou rótulo, afinal, é o que o cliente tem contato antes da compra. Os 
rótulos com design mais eficientes são aqueles que conseguem transmitir per-
feitamente a qualidade do produto sem exageros. O excesso de informações 
em um rótulo pode confundir o cliente, diminuindo sua eficiência de vendas. O 
tipo de uva, o ano da colheita, a região e as características mais marcantes do 
vinho são quase sempre expostos na embalagem, outras informações muito 
específicas ou desinteressantes, como por exemplo o método de fabricação, o 
teor de certas substâncias químicas, e outros, são normalmente suprimidos (a 
não ser quando obrigatórios). 

 O currículo é, de certa forma, sua embalagem, e deve seguir os mesmos 
aspectos de conteúdo e design. Se atenha ao essencial e àquilo que realmente 
te valoriza para o cargo específico. 
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Coletando Informações

A primeira prática na montagem de um currículo é reunir/coletar todas 
as informações precisas de sua carreira e colocá-las em um arquivo de tex-
to. Nesta fase ainda não é necessário filtrar o que é importante ou não, nem 
resumir informações. Aqui o importante é a quantidade e precisão. Escreva e 
separe tudo aquilo sobre sua formação, ensino, experiências profissionais, ex-
periências de voo, cursos extras, certificados, habilitações, licenças, etc. Lem-
bre-se de conseguir detalhes como: a data de cada evento; dados detalhados 
da experiência de voo; nomes completos e informações das instituições de 
ensino ou empresas nas quais você tenha trabalhado, e assim por diante. 

Ressalto que você ainda não estará criando seu currículo, mas sim um 
banco de dados estruturado. É importante a realização desta etapa com calma 
e precisão, é comum esquecer certas conquistas ou experiências na carreira, o 
que pode levar a um currículo incompleto.

Com todas as informações arquivadas e distribuídas, chega então o mo-
mento de organizá-las e ordená-las por categoria e data, a segunda etapa do 
processo. Recomendo a divisão nas seguintes categorias, essenciais para a 
maioria dos empregadores: 

Depois de organizadas as informações, começaremos a filtrá-las para 
criar o conteúdo do currículo. Recomendo que crie outro arquivo de texto, es-
pecífico para as informações resumidas e filtradas, que será seu esboço.

Discutiremos a seguir cada aspecto do conteúdo separadamente. 

 ‣ Dados Pessoais
 ‣ Formação acadêmica 
 ‣ Formação técnica e habilitações
 ‣ Experiência de voo 
 ‣ Experiência profissional
 ‣ Idiomas
 ‣ Cursos Complementares 
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Dados Pessoais

Todo currículo deve apresentar como cabeçalho as informações pesso-
ais do candidato, afinal, será com essas informações que o empregador irá te 
identificar.

 O que colocar

Existem dois tipos de informações primordiais que devem estar contidas 
nesta parte. O primeiro tipo são as informações de identificação: nome com-
pleto, idade, estado civil e endereço - que não  necessita de informações deta-
lhadas como quadra, lote, cep, etc., o objetivo é apenas identificar seu local de 
moradia: cidade, estado, bairro e rua são suficientes.

O outro grupo de informações são as de contato, como telefone e e-mail. 
É de extrema importância que você revise esses dados com cuidado, afinal, 
se a empresa não conseguir contactá-lo, você provavelmente estará fora do 
processo. Garanta que são contatos que utiliza com frequência e acompanha 
diariamente. Não coloque, por exemplo, endereços de e-mail que você utiliza 
pouco. O ideal aqui é conter um - e apenas um - número de telefone celular, um 
telefone fixo e seu principal e-mail. Endereços de redes sociais profissionais 
como Linkedin só são interessantes caso você acesse a rede diariamente para 
checar as mensagens.

 O que não colocar

No cabeçalho não é necessário que se escreva “Currículo”, “Curriculum”, 
“Curriculum Vitae” ou qualquer outro. Esta informação é óbvia, desnecessária, 
e só ocupará espaço em seu documento. 

Informações pessoais como: nome dos pais, marido, esposa ou filhos; 
número de documentos; data de criação do currículo; etc.
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 A foto pessoal também não deve estar no currículo, a menos que seja 
solicitada pelo empregador. Quando solicitada, pode ser enviada como um 
anexo, e não no documento. 

Exemplo 

Rodrigo Victor da Silva 

24 anos, Solteiro

Av. dos Alpes, Jardim Europa - São Paulo, SP

Contato: rodrigo.victor@gmail.com, (11) 99875-4545, (11) 3265-0507
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Formação Acadêmica

 Agora ingressamos no corpo do currículo, começando a estruturar o es-
sencial do conteúdo sobre suas experiências e conhecimentos. É importante 
salientar que a ordem dos tópicos pode variar, e não precisa ser necessaria-
mente a ordem apresentada neste capítulo. Discutiremos sobre a distribuição 
do conteúdo e design do material mais à frente.

É importante destacar, para aqueles que desejam ingressar em Linhas 
Aéreas, que a formação superior é cada vez mais solicitada como pré-requisi-
to obrigatório. O mesmo não ocorre na maioria dos casos para as empresas 
de táxi aéreo, operadores privados da aviação executiva, agrícola e escolas de 
aviação, por exemplo, mas é um diferencial considerável.

Sabemos, porém, que uma grande parcela dos profissionais da aviação 
possui apenas formação técnica, adquirida em escolas de aviação e aeroclu-
bes. Para esses casos, não se deve adicionar o campo “Formação Acadêmica” 
no currículo. 

Se for graduado em outros campos do conhecimento, pode-se adicionar 
esta informação, já que a maioria dos empregadores da aviação civil, quando 
solicitam graduação superior, não especificam que a formação seja necessa-
riamente no campo aeronáutico. Neste caso, posicione o campo “Formação 
Acadêmica” ao fim do currículo, para dar prioridade de leitura às suas conquis-
tas como aviador. 
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O que colocar

 Os dados realmente relevantes são: o nome completo do curso, o nome 
completo da instituição de ensino com as siglas que a identificam, e a data de 
conclusão, ou data prevista para conclusão (quando ainda em andamento). 
Em caso de possuir cursos de pós-graduação, colocá-los no mesmo formato, 
indicando o grau de formação. 

 Aqui é importante, como em todo o restante do currículo, apresentar pri-
meiro os itens mais recentes e de maior grau/relevância. 

O que não colocar

  Informações sobre o que foi estudado no curso, notas ou parte do 
histórico acadêmico, endereço ou informações detalhadas da instituição de 
ensino, formação de 2° grau/ensino médio - são desnecessárias tanto para 
aqueles que possuem nível superior quanto para os que não possuem, já que 
é um pré-requisito para ingressar em universidade e nos cursos de piloto priva-
do.

 Outro erro comum é a distribuição das informações das datas mais an-
tigas para as mais novas. O correto é sempre expor primeiro suas conquistas 
mais recentes. 

Exemplo:
 

 Pós-graduação em Segurança Operacional na Aviação Civil

 Pontifícia Universidade Católica do Brasil - PUC-BR

 Concluído em 2018

 Bacharel em Ciências Aeronáuticas

 Universidade Estadual de Brasília - UEB

 Concluído em 2016
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Formação Técnica e 
Habilitações

 Chegamos agora a um item obrigatório no currículo de pilotos de avião, a 
formação nos cursos de piloto e as habilitações e licenças. Como na subparte 
vista anteriormente, você deve se ater às informações básicas das instituições 
de ensino, dos cursos e conquistas. 

 O que colocar

  O ideal é iniciar com o mais relevante para o empregador: suas 
habilitações e licenças. Esse tópico deverá estar muito semelhante ao descrito 
em sua CHT, ou seja, é recomendável você utilizar apenas a sua licença atual 
mais alta. Não há necessidade de colocar, por exemplo, piloto privado e piloto 
comercial, já que a licença de piloto comercial é superior e a única necessária 
para o campo. 

As habilitações podem estar abreviadas assim como na CHT, por exem-
plo, “INVA” no lugar de “Instrutor de voo de avião”, já que o avaliador do seu cur-
rículo tem o pleno conhecimento das abreviaturas, e a padronização das siglas 
facilita a disposição das informações e economiza espaço. Coloque somente 
habilitações válidas! 

 Para os pilotos em início de carreira, em busca dos primeiros empregos, 
é interessante que se coloque o local de formação de cada curso, como a insti-
tuição de ensino e ano de conclusão. Aqui é necessário inserir apenas institui-
ções em que realizou cursos práticos que lhe concederam alguma licença ou 
habilitação. Não há necessidade de apresentar os dados dos cursos teóricos 
de formação separadamente, já que esta é uma informação irrelevante ao em-
pregador. A exceção é quando você está cursando o teórico e ainda não finali-
zou o curso prático específico. 
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O que colocar

 Comece com sua licença com maior grau seguida de suas habilitações 
válidas no mesmo formato da CHT. Em seguida, seus cursos que levaram às 
habilitações e licenças, com instituição de ensino e ano de conclusão/cheque. 
Caso sua toda sua formação tenha ocorrido na mesma instituição, não há ne-
cessidade de repetir o nome. Compile as informações como no exemplo apre-
sentado abaixo.

O que não colocar

 Habilitações vencidas, que podem induzir o empregador a acreditar em 
sua validade, causando um grande descrédito. Habilitações vencidas que se-
jam muito relevantes à vaga podem ser colocadas, desde que destacado o fato 
de estarem vencidas ou processo de renovação, por exemplo. 

Excessos de informações desnecessárias como: ano de início dos cur-
sos, endereço e telefone das instituições de ensino, notas em provas, data ou 
informações sobre conquistas de provas teóricas, entre outros.

Exemplo

Licença: Piloto Comercial

Habilitações válidas: MNTE MLTE IFR INVA

Na mesma instituição

Aeroclube do Sul - ACS

Instrutor de voo de avião - INVA - 2017

Piloto Comercial de avião - PCA - 2016

Piloto Privado de Avião - PPA - 2015

Instituições diferentes

Escola de aviação ABC - INVA - 2017

Alfa Escola de Pilotagem - PCA - 2016

Aeroclube do Sul - PPA - 2015
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Experiência de voo

 Em muitos casos os candidatos detalham a experiência de voo de uma 
forma que dificulta o entendimento do empregador. Aqui é onde muitos erros 
que podem levar o candidato a perder uma chance de emprego acontecem. O 
mais importante é que as informações estejam em sincronia com a sua CIV 
ou outras declarações oficiais de experiência de voo, que sejam comprováveis. 
A colocação de horas de voo não comprováveis abaixa o nível de credibilidade 
do seu currículo, e não aumenta suas chances ou seu status perante o avalia-
dor. 

 O que colocar

 Primeiro o número total de horas de voo, afinal, é uma informação que 
baliza os processos seletivos e seus pré-requisitos. Após segue o detalhamen-
to, de forma sucinta, de sua experiência de voo por categoria de aeronave ou 
por função a bordo, ou até as duas de maneira unificada. Aeronaves que mere-
cem destaque para a vaga podem ter sua experiência destacada, mas o usual 
é a separação da experiência apenas por categoria ou habilitação. Por fim, 
você poderá destacar as aeronaves nas quais possui proficiência, ou seja, que 
além de possuir habilitação, você tem plenas competências técnicas de operá-
-la. 

 O que não colocar

 O primeiro erro em destaque é o detalhamento excessivo da experiência 
de voo. Não destaque a experiência de voo por modelo de aeronave, e não cite 
aeronaves nas quais você não possui proficiência, ou pouquíssimas horas de 
voo. Para o empregador, a informação de quantas horas de experiência você 
adquiriu em um Seneca II, um Seneca III e um Baron G58, possuem o mesmo 
significado, que é: experiência em bimotores a pistão. 
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A citação de aeronaves nas quais você não possui proficiência podem te 
levar a situações constrangedoras em entrevistas, ao ser questionado sobre 
os detalhes operacionais destes equipamentos.  

Detalhar experiência em fase de formação (Piloto privado e comercial)  
como horas de voo em cada equipamento, tipos de aeronaves voadas e simu-
ladores se caracteriza como excesso de informação. Para os empregadores, 
se sua formação foi em um Cessna 150 ou Aeroboero, ou se realizou “x” horas 
em simulador AATD para o curso de IFR, pouco importa. Apresente toda sua 
experiência em como aluno em instrução em uma categoria apenas, com o 
total de horas voadas naquele período. 

Lembre-se que o currículo é apenas uma apresentação pessoal. As infor-
mações completas de experiência de voo serão úteis ao empregador, porém, 
são apresentadas nas cópias da CIV e outros documentos que podem estar 
em anexo quando solicitados. 

Exemplo

Horas totais: 362 h 

Horas de voo por categoria

57h    - King Air C90B como copiloto

101h  - MLTE em comando

28h    - MNTE em comando

176h  - Em formação e treinamento

Proficiência de voo nas aeronaves: King Air C90 (como copiloto), Beechcraft Baron, 

Cessna 152 e Piper Cherokee.
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Experiência Profissional

A experiência profissional é outra divisão do currículo que merece um 
cuidado especial. É comum que não haja informações para completar este 
campo quando se trata do primeiro emprego, ou que haja informações em 
excesso para profissionais de longa experiência. O correto é se ater às experi-
ências de trabalho que tenham afinidade com o cargo pretendido. 

O que colocar 

Recomendo iniciar com a informação do cargo exercido, seguido da 
aeronave ou aeronaves operadas naquele emprego específico. Em seguida, 
o nome da empresa contratante e a cidade considerada base operacional do 
emprego. Por fim, as datas de ingresso e saída, lembrando-se de organizar de 
forma que os empregos mais recentes venham primeiro na lista.

O que não colocar

Neste campo não há necessidade de colocar novamente as horas voa-
das, afinal, a experiência de voo já foi apresentada anteriormente, salvo casos 
onde este quesito for relevante para a vaga pretendida.

Não há necessidade de detalhar as informações da empresa ou inserir 
contatos e referências profissionais como do proprietário da empresa /aero-
nave. Caso o empregador necessite, ele solicitará durante outras fases do pro-
cesso seletivo.

Nunca coloque os motivos pelos quais você deixou os empregos. Essas 
informações poderão ser perguntadas pelo entrevistador, mas não fazem par-
te de um currículo. 

Empregos em áreas totalmente distintas, por exemplo: “cargo de vende-
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dor de roupas”, são totalmente irrelevantes para empregadores que buscam 
pilotos de avião, por isso, mantenha-as fora do currículo. Caso possua experi-
ência profissional muito vasta, atenha-se às mais recentes ou mais relevantes 
para o cargo. Um número máximo de quatro cargos apresentados no currículo 
é suficiente, mas isso não impede que você apresente seu histórico profissio-
nal completo em uma entrevista. 

Não há necessidade de colocar a função exercida na empresa caso seja 
um cargo de piloto, já que a função é evidente. Para outras funções ou cargos 
em que não seja evidente, pode-se explicar brevemente. 

Exemplo

Cargo: Copiloto, King Air C90B

Empresa: A&J Empreendimentos - São Paulo, SP. 

De 01/2017 até 11/2017

Cargo: Atendente de Pista

Empresa: Táxi Aéreo Rio Branco - Jundiaí, SP.

Função: Atendimento a passageiros e aeronaves em operações de embarque e de-
sembarque.

De 05/2016 a 12/2016
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Idiomas e ICAO

 Um dos campos onde os empregadores mais encontram falsas 
afirmações é o de idiomas ou proficiência linguística, e é um dos fatores que 
geram imensa descredibilidade ao candidato. 

Seja sempre sincero em relação ao seu nível de proficiência para não 
passar por situações constrangedoras e desclassificantes em processos se-
letivos. O idioma oficial da aviação em todo o mundo é certamente o inglês, 
sendo o mais importante desta seção do currículo, apesar de outros idiomas 
poderem colaborar ou até mesmo serem pré-requisitos em certas seleções.

 Como a aviação já possui sua escala de nível de idioma baseado 
nas normas da ICAO, isso facilita a exposição da proficiência em língua ingle-
sa para aqueles que possuem notas acima de 4. Lembre-se que o nível 4 ou 
superior é exigido por praticamente todas as companhias aéreas e por muitos 
operadores da aviação executiva e táxis aéreos. 

O que colocar caso possua “ICAO"  igual ou maior a 4

 Neste caso, não há necessidade de se adicionar outras informa-
ções como “nível avançado” ou o tempo de estudo e escola em que estudou 
o idioma. Caso possua outras certificações, como TOEFL ou outros, é interes-
sante inserir para reforçar seu nível comprovado. É uma opção inserir a data de 
validade do seu nível ICAO como exposto na CHT quando isso significar uma 
vantagem.
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O que colocar em outros idiomas ou caso não ossua “ICAO”

Você pode apresentar sua qualificação utilizando alguma escala com-
preensível. A escala informal mais utilizada no Brasil é a conhecida: nível in-
termediário, nível avançado, fluente, etc. É de certa forma pouco confiável e 
inexata, mas compreensível. Busque completar essa informação com alguma 
referência de escolaridade ou ensino, ou outra forma de comprová-la. 

O que não colocar

 O principal erro nesta etapa é inserir “nível básico” ou “iniciante”. Níveis 
abaixo do “intermediário” não devem ser expostos no currículo por carregarem 
uma impressão mais negativa que positiva para o avaliador. ICAO com notas 
abaixo de 4 sofrem do mesmo efeito. 

Exemplos

ICAO English Level 5 until 08/2022 

  ou 

Inglês Intermediário - cursando atualmente CBA English School desde 2016
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Cursos complementares

 Esta é a seção mais menosprezada por candidatos em seus cur-
rículos, principalmente por pilotos de avião, mas uma das mais importantes. 
Todos os empregadores têm a noção clara de que os cursos básicos (PP, PC, 
etc.) ensinam muito pouco do que o profissional da aviação realmente neces-
sita saber para atuar. As competências que o mercado de fato exige são difí-
ceis de serem conquistadas e comprovadas. 

Um exemplo é a competência de realizar a gestão financeira de uma ae-
ronave. Por mais que não seja ensinado em nenhum curso básico, é extrema-
mente necessário para os pilotos que pretendem ingressar na aviação executi-
va, e até àqueles que pretendem ingressar na linha aérea (pois provavelmente 
irão transitar em algum momento pela aviação geral). Mesmo que haja auxílio 
de empresas de assessoria ou da própria empresa proprietária da aeronave, o 
conhecimento em gestão financeira torna o piloto um profissional mais com-
pleto e muito mais eficiente para a empresa contratante, o que aumenta suas 
chances de emprego. 

Um estudo realizado pela Lift Aviation em 2017 com mais de 200 pilotos 
aponta que mais de 87% não possuem cursos extracurriculares capacitantes. 
A grande maioria possui apenas palestras, pequenos eventos ou cursos, quase 
sempre na área teórica de segurança de voo, que nem sempre capacitam para 
uma nova habilidade. 

Se você pretende destacar seu currículo frente à concorrência, esta se-
ção do currículo é uma das que oferece um diferencial por custo-benefício 
financeiro e de tempo interessante. A grande maioria dos pilotos buscando o 
primeiro emprego possuem currículos muito parecidos em questões de horas 
de voo, formação básica, habilitações e nível de inglês, mas poucos se aten-
tam em criar um diferencial significante nas outras partes do currículo. 
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A Lift Aviation foca justamente em desenvolver cursos que capacitem os 
pilotos para o mercado da aviação executiva e linha aérea com as habilidades 
que não são ensinadas nos cursos básicos, e por um custo significativamente 
acessível para os pilotos em formação, e com certificados que comprovam o 
conhecimento. Confira os cursos em www.liftaviation.com.br 

O que colocar

Foque em cursos complementares capacitantes e relevantes para a vaga 
em questão. Exponha a instituição de ensino, o nome completo do curso e o 
ano de realização. Só adicione uma explicação caso o nome do curso não seja 
suficiente para o entendimento de sua natureza pelo avaliador. 

O que não colocar

Nunca coloque cursos complementares que não sejam da área ou que 
não colaborem com nenhuma competência referente a vaga, por exemplo: 
“Curso de Microsoft Word”, “Curso básico em informática” ou “Curso de Mestre 
Cervejeiro”. Não há necessidade, como em todos os outros campos que já vi-
mos, de detalhar a ementa ou conteúdo do curso.

Exemplo

Lift Aviation

Curso de Gestão Financeira de Aeronaves - 2018

Curso de Briefings Padronizados e Interpretação de Cartas Jeppesen - 2018

Curso de Planejamentos Meteorológicos de Voo - 2018

Curso de Fatores Humanos e Tomadas de Decisão para Pilotos - 2018

Curso de Planejamento de voo para Aviação Executiva - 2017

Curso de Operação do Garmin G1000 - 2017

CENIPA 

Curso de prevenção de acidentes aeronáuticos - 2016

 

http://www.liftaviation.com.br
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Outros Itens

 Até o momento, os itens apresentados são praticamente obrigatórios 
em currículos de pilotos de avião. Agora, citaremos alguns itens opcionais in-
seridos a seu critério com base no processo seletivo, vaga e outras qualifica-
ções importantes que você possa querer expor. 

Cargo/Vaga

 É comum se inserir o cargo desejado, ou seja, para qual vaga você está 
pretendendo concorrer. É interessante em processos seletivos de empresas 
aéreas, que possuem diversas outras vagas - despachantes, comissários, e 
outros - para auxiliar o avaliador na filtragem, mas seja breve e direto. 

 Exemplo: 
Aplicando para a vaga de copiloto da LATAM Linhas Aéreas

Habilidades ou competências complementares

 Caso possua alguma habilidade ou competência muito relevante para a 
vaga, mas não tenha cursos ou certificados para comprová-las, é possível que 
as coloque, sendo extremamente objetivo, e nunca se utilizando deste campo 
para citar suas qualidades pessoais ou se elogiar. 

 Exemplo: 
Apto a operar aeronaves com sistemas Garmin G1000 e Rockwell Collins Proline 21

Apto a realizar a gestão das manutenções e da documentação de aeronaves 
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Prêmios e reconhecimentos 

 Se tiver algum prêmio ou reconhecimento comprovável e que seja rela-
cionado a vaga, você pode destacá-lo em seu currículo. 

 Exemplo:

 Prêmio de Mérito Acadêmico: Destaque nas atividades de pesquisa junto ao 
departamento de Ciências Aeronáuticas -  PUC-BR - 2016

O que nunca colocar

 Pretensão Salarial - O salário é um acordo entre as partes e só é discu-
tido nas fases finais dos processo seletivo. 

	 Referências	Profissionais - As referências, se solicitadas, serão apre-
sentadas ao empregador durante a entrevista ou outra fase, não devem estar 
no currículo. 

 Foto - Fotografias 3x4 não devem estar em currículos, a não ser quando  
solicitadas.

 Habilidades genéricas ou qualidades - Informações e elogios próprios 
não são comprováveis e são totalmente dispensáveis no currículo: “Sou proa-
tivo, educado, criativo, trabalho bem em grupo, etc.

 Data e Assinatura - O currículo não deve ser assinado ou datado como 
outros documentos. 

 Cartas	de	referência	e	certificados - Cartas de referência e certificados 
não devem estar contidos nos currículos. Se solicitados, podem ser enviados 
separadamente ao avaliador. 

 Objetivo, “por que me contratar” ou outras frases - Não coloque ne-
nhuma frase explicando seus objetivos profissionais ou por que você deve ser 
contratado. Este é um tema para as entrevistas. Evite clichês. 
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 Currículo em Inglês quando não solicitado - Não envie uma cópia tra-
duzida para o inglês de seu currículo quando estiver em processos no Brasil e 
não for solicitado.

Revisão de conteúdo e ortográfica

 Sempre que finalizar o conteúdo de seu currículo, lembre-se de compar-
tilhar com alguma pessoa que tenha interesse em ajudá-lo e que possua habi-
lidades em gramática e língua portuguesa. Erros de conteúdo ou ortográficos 
transmitem uma péssima impressão aos avaliadores. Se não houver alguém 
apto a ajudar, vale o investimento de contratar um corretor profissional para 
verificar seu currículo. 



 
Diagramação 
A estrutura e  
o design

Parte 

3
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A necessidade da estética

 Até o momento, apresentamos o conteúdo das informações que devem 
estar contidas em um currículo, mas ele também deve estar organizado de 
uma forma estruturada e elegante. A disposição do conteúdo, o tamanho e 
tipo das fontes (letras), o uso correto dos espaços, as cores, os ícones, as mar-
gens e outros aspectos do design do seu currículo não são apenas um luxo ou 
estética. Eles colaboram com a facilidade da leitura e compreensão do texto, 
além, é claro, de transmitir a impressão de que você é organizado e se preocu-
pou com cada detalhe. 

  Nas próximas páginas apresentaremos algumas orientações das 
melhores práticas nos quesitos de organização e design.

Algo que você deve ter em mente no momento de realizar a construção 
do currículo é que ele deve ter o menor tamanho possível, mas transmitir 
o maior número de informações relevantes sobre você. O ideal é que um 
currículo tenha apenas 1 página! Isso facilita consideravelmente o ma-
nuseio e leitura pelos avaliadores. Duas páginas podem até ser aceitas 
no caso de um profissional com um grande histórico de experiências de 
trabalho. Se você é um profissional em início de carreira, independente 
do número de informações que gostaria de expor, se mantenha em 1 
página sempre, é uma questão de performance, design, organização, 
foco e principalmente resultado. 



 

Passo 1
Organização básica do conteúdo, como demons-
trado até aqui. 
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Rodrigo Victor da Silva
24 anos, Solteiro
Av. dos Alpes, Jardim Europa - São Paulo, SP
Contato: rodrigo.victor@gmail.com, (11) 99875-4545, (11) 3265-0507

Candidato à vaga de Copiloto na Azul Linhas Aéreas

Formação Acadêmica

Pós-graduação em Segurança Operacional na Aviação Civil
Pontifícia Universidade Católica do Brasil - PUC-BR
Concluído em 2018

 Bacharel em Ciências Aeronáuticas
 Universidade Estadual de Brasília - UEB
 Concluído em 2016

Formação Técnica e Experiência de voo

Licença: Piloto Comercial
Habilitações válidas: MNTE MLTE IFR INVA

Aeroclube do Sul - ACS
 Instrutor de voo de avião - INVA - 2017
 Piloto Comercial de avião - PCA - 2016
 Piloto Privado de Avião - PPA - 2015

Horas totais: 362 h 
Horas de voo por categoria
57h    - King Air C90B como copiloto
101h  - MLTE em comando
28h    - MNTE em comando
176h  - Em formação e treinamento

Proficiência de voo nas aeronaves: King Air C90 (como copiloto), Beechcraft Baron, Cessna 152 
e Piper Cherokee.

Experiência profissional

Cargo: Copiloto, King Air C90B
Empresa: A&J Empreendimentos - São Paulo, SP.
De 01/2017 até 11/2017

Cargo: Atendente de Pista
Empresa: Táxi Aéreo Rio Branco - Jundiaí, SP.
Função: Atendimento a passageiros e aeronaves em operações de embarque e desembarque.
De 05/2016 a 12/2016

Inglês 
ICAO English Level 5 until 08/2022

Cursos Complementares

Lift Aviation
Curso de Gestão Financeira de Aeronaves - 2018
Curso de Briefings Padronizados e Interpretação de Cartas Jeppesen - 2018
Curso de Planejamentos Meteorológicos de Voo - 2018
Curso de Fatores Humanos e Tomadas de Decisão para Pilotos - 2018
Curso de Planejamento de voo para Aviação Executiva - 2017
Curso de Operação do Garmin G1000 - 2017

CENIPA - Curso de prevenção de acidentes aeronáuticos - 2016



Passo 2
Organização hierárquica do conteúdo. 
Utilizar recuos, tamanhos de fontes e peso de fontes (normal ou negrito) para desta-
car  e separa os títulos do conteúdo, de forma que seja fácil indentificar os grupos de 
informações.
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Rodrigo Victor da Silva
rodrigo.victor@gmail.com |  (11) 99875-4545  |   (11) 3265-0507

24 anos, Solteiro
Av. dos Alpes, Jardim Europa - São Paulo, SP

Candidato à vaga de Copiloto na Azul Linhas Aéreas

Formação Acadêmica

 Pós-graduação em Segurança Operacional na Aviação Civil
  Pontifícia Universidade Católica do Brasil - PUC-BR
  Concluído em 2018

 Bacharel em Ciências Aeronáuticas
  Universidade Estadual de Brasília - UEB
  Concluído em 2016

Formação Técnica
 Piloto Comercial
 MNTE MLTE IFR INVA

 Aeroclube do Sul - ACS
  Instrutor de voo de avião - INVA - 2017
  Piloto Comercial de avião - PCA - 2016
  Piloto Privado de Avião - PPA - 2015

Experiência profissional
 Cargo: Copiloto, King Air C90B
  Empresa: A&J Empreendimentos - São Paulo, SP.
  De 01/2017 até 11/2017

 Cargo: Atendente de Pista
  Empresa: Táxi Aéreo Rio Branco - Jundiaí, SP.
  Função: Atendimento a passageiros e aeronaves em operações de embarque e desembarque.
  De 05/2016 a 12/2016

Inglês 

 ICAO English Level 5 until 08/2022

 
Cursos Complementares
 Lift Aviation

  Curso de Gestão Financeira de Aeronaves - 2018
  Curso de Briefings Padronizados e Interpretação de Cartas Jeppesen - 2018
  Curso de Planejamentos Meteorológicos de Voo - 2018
  Curso de Fatores Humanos e Tomadas de Decisão para Pilotos - 2018
  Curso de Planejamento de voo para Aviação Executiva - 2017
  Curso de Operação do Garmin G1000 - 2017

 CENIPA 

  Curso de prevenção de acidentes aeronáuticos - 2016

Experiência de voo
Horas totais: 362 h 
Horas de voo por categoria
57h    - King Air C90B como copiloto
101h  - MLTE em comando
28h    - MNTE em comando
176h  - Em formação e treinamento

Proficiência nas aeronaves: King Air C90 (como copiloto), 
Beechcraft Baron, Cessna 152 e Piper Cherokee.



Passo 3
Design 
Utilizar recursos gráficos, separadores, cores em escala de cinza, ícones e outros. 
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Rodrigo Victor da Silva
rodrigo.victor@gmail.com |  (11) 99875-4545  |   (11) 3265-0507

24 anos, Solteiro
Av. dos Alpes, Jardim Europa - São Paulo, SP

Candidato ao cargo de copiloto na Azul Linhas Aéreas

      Formação Acadêmica

 Pós-graduação em Segurança Operacional na Aviação Civil
  Pontifícia Universidade Católica do Brasil - PUC-BR
  Concluído em 2018

 Bacharel em Ciências Aeronáuticas
  Universidade Estadual de Brasília - UEB
  Concluído em 2016

      Formação Técnica e Habilitações
 Piloto Comercial
 MNTE MLTE IFR INVA

 Aeroclube do Sul - ACS
  Instrutor de voo de avião - INVA - 2017
  Piloto Comercial de avião - PCA - 2016
  Piloto Privado de Avião - PPA - 2015

 

     Experiência profissional
 Cargo: Copiloto, King Air C90B
  Empresa: A&J Empreendimentos - São Paulo, SP.
  De 01/2017 até 11/2017

 Cargo: Atendente de Pista
  Empresa: Táxi Aéreo Rio Branco - Jundiaí, SP.
  Função: Atendimento a passageiros e aeronaves em operações de embarque e desembarque.
  De 05/2016 a 12/2016

      Inglês 
 ICAO English Level 5 until 08/2022

 
      Cursos Complementares
 Lift Aviation
  Curso de Gestão Financeira de Aeronaves - 2018
  Curso de Briefings Padronizados e Interpretação de Cartas Jeppesen - 2018
  Curso de Planejamentos Meteorológicos de Voo - 2018
  Curso de Fatores Humanos e Tomadas de Decisão para Pilotos - 2018
  Curso de Planejamento de Voo para Aviação Executiva - 2017
  Curso de Operação do Garmin G1000 - 2017

 CENIPA 
  Curso de prevenção de acidentes aeronáuticos - 2016

 Experiência de voo
Horas totais: 362 h 

57h    - King Air C90B como copiloto
101h  - MLTE em comando
28h    - MNTE em comando
176h  - Em formação e treinamento

Proficiência nas aeronaves: King Air C90 (copiloto), 
Beechcraft Baron, Cessna 152 e Piper Cherokee.
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