
Procedimento para Aplicador de Prova

Diretores Técnicos Regionais (DTR´s)

e Instrutores CBVL. 



1º Passo

- Orientar o estudo prévio dos seguintes materiais: ICA100-12, RBAC103, IS103-001B, ICA100-38; 

- Certificar-se do pré-cadastro ANAC do piloto através do link: https://sistemas.anac.gov.br/Aerodesporto103 ;

- Faça a identificação positiva do examinado revisando documento com foto;

- Colha assinatura em lista de presença com data de aplicação, modelo disponível em http://www.abvl.net/anac-prova/ .

https://sistemas.anac.gov.br/Aerodesporto103
http://www.abvl.net/anac-prova/


2º Passo

- Acesse o login na página da CBVL

http://www.cbvl.com.br

ou 

http://www.abvl.net/

http://www.cbvl.com.br/
http://www.abvl.net/


3º Passo

- Digite seu usuário e senha;

- Clique no botão “Entrar”

CPF



4º Passo

- Selecione a aba “Ensino”;

- Clique em “Aplicar Prova”.



5º Passo

Selecione no campo Prova: 

“ANAC – PILOTO AERODESPORTIVO”;

Selecione o UF e o nome do piloto a ser examinado.

Clique no botão: “Realizar Prova”

Em seguida, confirme o início da prova!



6º Passo

- Revise Aplique a prova individualmente e sem consulta;

- Não permita uso de celulares ou outros eletrônicos;

- Não autorize anotações ou registros de foto ou vídeo;



7º Passo

-Verificar o percentual de acertos do piloto;

- Aprovação se dará com 75% ou mais de acertos;

- O piloto terá 10 minutos para analisar a avaliação realizada (Não permitir print´s ou fotos de tela)

- Em caso do resultado ser inferior a 75%, o piloto poderá realizar o reteste após 15 dias.



8º Passo

- Envio de imagem (foto) da lista de presença com assinatura do piloto e data do exame realizado, para o email contato@cbvl.com.br

Modelo disponível em http://www.abvl.net/anac-prova/ .

-

ATENÇÃO: IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO
- Entendemos que a aplicação do exame constitui um serviço público
delegado, e, portanto, qualquer irregularidade ou fraude cometida por
aplicador ou examinado constitui infração contra administração pública,
sujeito às penas da lei e a processo disciplinar CBVL.

mailto:contato@cbvl.com.br
http://www.abvl.net/anac-prova/


ATENÇÃO

- PILOTOS CONFEDERADOS EM DIA TEM GRATUIDADE GARANTIDA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME E RETESTES;

Demais casos e procedimentos leia no site da CBVL através do link: http://www.abvl.net/anac-prova/

http://www.abvl.net/anac-prova/


Em caso de dúvidas!

Envie pedido de informações para whatsapp do SAC CBVL através do nº (21) 97208-9598

ou por email contato@cbvl.com.br

mailto:contato@cbvl.com.br

