
 

 

Etapas para obtenção de licença profissional. 
Comitê de Equipamentos e Manutenção da Confederação 

Brasileira de Paraquedismo. 
 
 
 

Caro solicitante à obtenção de licença profissional junto ao CEM, favor seguir as seguintes etapas: 
1. Estude os documentos do CEM, dispostos na página da CBPq em suas totalidades, documentos estes que são:  

- Normas Regulamentos e Procedimentos do CEM; 
- Regimento Interno; 
- Código de ética e conduta do CEM; 
- Check List do CEM. 
Ps. - Os documentos estão dispostos para download na guia "DOCUMENTOS" no /link a seguir -> www.cbpq.org.br/cem  

2. Inteire-se do "Comunicado Oficial do CEM de 01/06/2015", disposto para download na guia "BOLETINS" no link a seguir:  -> 
www.cbpq.org.br/cem 

3. Junte os seguintes documentos: 
- Atestado de antecedentes criminais; 
- Cópia últimas páginas de seu caderno de anotações (Loft Record Book) com 25 inspeções e redobragens de reserva em 
treinamento realizado sob supervisão de um Certificador de Sistema, Técnico Sênior ou Técnico Master devidamente licenciado 
pelo CEM; 
- Ficha de cadastro do CEM, devidamente preenchida, disposta na guia "DOCUMENTOS" no link a seguir -> 
www.cbpq.org.br/cem; 
- Cópia da credencial da CBPq em dia; 
- Cópia de documento de identidade pessoal com foto; 
- Exame toxicológico, similar ao do DETRAN; 
- Termo de Comprometimento para com as Normas do CEM, documento está disposto para download na guia "DOCUMENTOS" 
no link a seguir -> www.cbpq.org.br/cem. 
- IMPORTANTE: atente-se aos requisitos mínimos exigidos para cada categoria, eles deverão ser solicitados pelo avaliador no 
dia de sua avaliação, os requisitos estão dispostos no capítulo 1, guia # 1.11 do documento " Normas, Regulamentos e 
Procedimentos do CEM". 
- Solicite à Federação de seu estado por escrito, e-mail ou carta para que envie uma "Solicitação de Avaliação Profissional"; e 
anexe em seus documentos, exemplo do texto a seguir: 
-  Solicitação ao Comitê de Equipamentos e Manutenção - CEM/CBPq  
A/C do Chefe do CEM (envie uma cópia para o e-mail cem@cbpq.org.br solicitando data e local , * a ser avaliado pelo comitê ) 
Assunto: Solicitação de avaliação para obtenção de licença profissional do CEM. 
Prezado CEM,  
A Federação XXXXXXXX de Paraquedismo vem respeitosamente por meio desta indicar o candidato de nome XXXXXXXXXXXXXX, 
CPF: XXXXXXXXXXXXXX, RG: XXXXXXXXXXXXX CBPq: XXXXXXXX, à realizar a avaliação para obtenção de licença profissional de 
“XXXXXXX”, avaliação esta, a ser realizada em XXXX LOCAL XXXXX; Não havendo disponibilidade de avaliador no local solicitado, 
ficando a critério do CEM a alteração do local de acordo com a programação deste Comitê.  
Aguardamos deferimento.  
Att.  
Federação XXXXXXXXX de Pára-quedismo  
Secretário ou Representante legal. 
- Realizar o pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) da avaliação por meio de depósito ou transferência para a conta 
bancária: Banco do Brasil, Conta corrente: 44.357-3, Agência: 1649-7, CNPJ: 81.078.099/0001-46; após ter realizado o 
pagamento, anexar cópia do comprovante a seus documentos. 

4. Juntar todos os documentos acima descritos, colocar numa pasta única e enviar aos cuidados do CEM através do endereço 
abaixo e uma cópia para o e-mail cem@cbpq.org.br. 
 Para: Confederação Brasileira de Paraquedismo 
Caixa Postal 161 
Aeroporto Municipal de Boituva – Boituva-SP 
CEP: 18550-000 
  

 
DENILSON DE ANDRADE CÂMARA  

Chefe do Comitê de Equipamentos e Manutenção da CBPq. 
Macapá-AP, 05 de fevereiro de 2020 
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