


Quem olha para o céu e vê a quantidade de aviões que vêm e vão todos os 
dias, muitas vezes não imagina o tamanho da equipe responsável por colocar 
esse imenso veículo nos ares. Não são somente os controladores de voo, 
também não é só a glamorosa equipe que vai a bordo, mas há uma 
quantidade enorme de profissionais que trabalham nos mínimos detalhes 
para que o avião decole e que os passageiros se sintam bem atendidos. Nessa 
categoria de heróis diários estão os agentes aeroportuários e de check in, que 
são o cartão de visitas da companhia aérea. Quando Santos Dumont e os 
outros patronos da aviação concretizaram o sonho antigo de o homem voar, 
talvez não tivessem ideia de como revolucionaram o meio de transporte 
individual, coletivo e toda a evolução que viria. 

AGENTE 
AEROPORTUÁRIO 

Muitas mudanças aconteceram no mundo e, como a tecnologia aprimorou-se 
em diversos setores, a aviação tornou-se uma engrenagem importantíssima 
para o desenvolvimento da humanidade. Através dela, distâncias foram 
aproximadas e economias foram construídas por transporte de cargas valiosas 
que antes não atravessavam oceanos em tempo. Também permitiu-se que o 
deslocamento entre um ponto e outro do globo aproximasse famílias e 
ajudasse a quem quisesse formar uma vida em outras regiões. Em resumo, a 
aviação promoveu uma melhor qualidade de vida e a movimentação da 
economia mundial no decorrer da história, ampliando as fronteiras do mundo 
para um novo jeito de vencer distâncias. As pessoas que hoje dependem do 
serviço para deslocamento entre cidades, estados e países contam com 
serviços diversificados e uma agilidade que era inimaginável há algumas 
décadas. Com poucos minutos de navegação pela internet, é possível reservar 
voos dos mais diversos tipos de roteiros, com preços e estruturas variadas. A 
modernidade colocou a conquista do sonho de voar ao alcance de um clique.

E CHECK IN



Como era de se esperar, manter uma estrutura dessas requer um esforço 
gigantesco de equipes treinadas e pessoas com vocação para servir ao público, 
tendo habilidades de trabalho em time e a consciência de que todo detalhe 
observado faz a diferença. Um profissional que trabalha com o público e, 
principalmente, com voos internacionais, está sujeito às mais variadas situações. 
Desde a política internacional de segurança nos aeroportos, que exige visão 
apurada e rapidez de raciocínio, até a sensibilidade ao atender pessoas que 
tenham problemas de saúde. Como se pode ver, um funcionário que trabalhe 
como Agente Aeroportuário ou como Agente de Check in, precisa entender que a 
função que exerce é fundamental para o bom andamento da paz e da fluidez nos 
serviços dos aeroportos.

Dentre outras funções, este profissional atua em serviços de check in e de apoio 
operacional, embarque e desembarque, serviço de atendimento especial a 
passageiros VIP, setor de bagagens e outros serviços que precisem de atenção 
especial. Com os eventos previstos para o Brasil como a Copa do Mundo e os Jogos 
Olímpicos, nossos aeroportos estão lotados de pessoas que nos visitam e precisam 
de bom atendimento. Dessa forma a busca por profissionais certamente aumentará e 
os ganhos também serão maiores. Como todas as profissões que envolvem esse 
tipo de responsabilidade, ter amor ao que se faz é importantíssimo, mas não o 
suficiente – também é preciso estar bem preparado. A CEAB tem paixão pela 
liberdade de voar e compromisso com a ética de oferecer serviços de formação 
profissional que habilitem o estudante a “decolar” em sua carreira. Com grades de 
cursos formatadas na medida certa, o aluno sente-se logo nas primeiras aulas um 
participante desse fantástico mundo da aviação. Não somente isso, mas prepara-se 
para uma gama diversificada de serviços de turismo que são top no mercado e que 
garantem bons ganhos. 
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Como tudo o que está ligado a transporte de pessoas, é preciso que o 
profissional que escolha essa profissão seja apaixonado pelo que faz, tendo 
aptidões que vão além das habilidades já descritas na profissão. Precisa ser 
uma pessoa que lide com situações que vão desde a rotina diária, até 
situações emergenciais. É um ofício bastante exigente, porém que gera 
muitas recompensas para quem resolve exercer. Disciplina conta muito. Por 
mais que uma pessoa seja idealista e tenha um caráter empreendedor, 
possuir bons cursos faz muita diferença na hora de construir-se como 
profissional. Estar em contato com profissionais experientes, tendo cursos 
ministrados por institutos idôneos, garante um aprendizado mais concreto e 
focado no que realmente é importante para a carreira. 

O bom dessa profissão é que o profissional sai preparado para atuar em 
diversas outras áreas, incluindo agências de turismo e hotéis, que buscam 
pessoas com experiência e bem formadas. 
No CEAB você conta com uma estrutura de ponta, de uma escola que já 
formou diversos profissionais que hoje trabalham no Brasil e no mundo. A 
estrutura é completa para que o aluno tenha o melhor em conhecimento da 
área em que atuará, com preços bastante competitivos e uma equipe de 
instrutores com formação em diversas áreas. 

Nestes cursos, os alunos não aprendem só o teórico, mas também entram 
em contato com pessoas que sabem o que estão fazendo e podem ajudar a 
encurtar o caminho entre o sonho de se formar e o acesso a bons 
empregos, com dicas valiosas.

Para o curso
Pré requisitos



Cursos
Disponíveis

Como o mundo de hoje procura mais segurança na aviação, a busca de 
profissionais bem preparados aumentou muito.Portanto, é praticamente 
certa a contratação de quem se dispõe a estudar com disciplina e afinco.           

   Tanto o curso de Agente Aeroportuário quanto o curso de Agente de Check 
in estão disponíveis no Brasil pelo CEAB. Embora a grade de matérias seja 
igual para ambos os cursos, a principal diferença reside no método de 
realização: enquanto o de Agente Aeroportuário é realizado à distância, o de 
Agente de Check in é presencial, ministrado no espaço físico da CEAB. No 
cronograma do curso de Agente Aeroportuário / Check in o aluno aprende 
várias matérias,tudo para moldar no aprendiz um caráter diferenciado para 
que o mercado o tenha em destaque na hora de contratar. Alguns exemplos 
de matérias são: 

● Viagens e Turismo 
● Roteiro para Controle de Viagem
● Apoio ao Turista
● Bagagem
● Cargas
● Primeiros Socorros
● Inglês e Espanhol 



Matérias abordadas
Duração total

Para que o aluno compreenda de forma gradual, progressiva e completa 
cada aspecto da profissão, ambos os cursos foram dividido em três módulos 
iguais: 

PRIMEIRO MÓDULO – Conhecimento da Profissão 

É importante ter a visão geral do que será o curso e quais as características da 
profissão a ser exercida. Portanto esse módulo possui: 

● Aula inaugural: conhecimento geral da profissão e apresentação dos 
métodos;

● Fatos da Aviação;
● Cadeia de Viagem: acompanhamento do passageiro desde quando ele 

compra a passagem até o destino;

O SEGUNDO MÓDULO - Competência Pessoal 

Aprender como ser um melhor profissional, aplicando-se aos aspectos de boa 
apresentação.
Maquiagem: como se maquiar para o ambiente de trabalho, de modo a estar bem 
apresentável sem exageros, por exemplo: 

● Marketing Pessoal: como portar-se em uma entrevista de modo a destacar-se; 
● Qualidade em atendimento: oferecer bons serviços ao passageiro e 

destacar-se na profissão, mantendo sempre o aprimoramento.

TERCEIRO MÓDULO – Competência Cultural e Técnica

● Serviço de aeroporto: rotinas e procedimentos;
● Cargas aéreas: todo o processo para movimentação, averiguação e registro 

etc;
● Primeiros Socorros: fundamental para quem exerce profissão de tamanha 

importância com transporte de pessoas. 



Aptidão do curso

Empregabilidade
Os setores de Aviação e de Turismo são conhecidos por disponibilizar benefícios 
fantásticos para quem atua neles, pois como o profissional especializado é muito 
procurado, pode contar com vantagens que outras categorias nem sempre têm. 
O CEAB ajuda a montar currículos e a preparar-se para entrevistas, deixando o 
aluno atualizado com as técnicas de apresentação que dão mais segurança no 
processo. Há diversos testemunhais sobre contratações em massa de empresas 
aéreas que só esperam a formação de uma turma para contratar os alunos. 
Basta digitar o nome de profissão e lançar na internet para a procura de vagas, 
para observar o quanto a profissão está em alta. noções de hostess de 
restaurantes e de vendas de passagens aéreas. 

Aulas extras

O aluno sai preparado para atuar em atendimento em aeroportos e com uma 
vasta especialização no mercado de turismo.Além dos aeroportos, o domínio se 
estende aagências de viagens e turismo, hotéis, check in e check out, 
atendimento na recepção de passageiros de companhias aéreas, noções de 
hostess de restaurantes e de vendas de passagens aéreas. 

Além dessa grade de módulos, para que o profissional formado 
pelo CEAB seja referencial para onde for, ele recebe aulas extras 
com foco no aprimoramento na área escolhida. Dentre as 
disciplinas ministradas, destacam-se: 

● Postura e etiqueta;
● Maquiagem; 
● Idiomas:o aluno escolhe dentre os oferecidos pela 

escola, lecionados com sistema exclusivo da CEAB; 
● Relações Humanas: importantíssimo para a rotina 

diária de serviços com o público e com outros 
profissionais.



Empregos: Uma vez concluído o curso de Agente aeroportuário ou de Check in, 
o formando estará apto a se candidatar para uma série de vagas que exigem os 
conhecimentos, atitudes e habilidades aprendidas ao longo do curso. As vagas 
estão inseridas, principalmente, na área de turismo. Tais como:
 
● Agências de turismo e viagens 
● Aeroportos 
● Hotéis 
● Check in e Check out 
● Atendimento na recepção de companhias aéreas 
● Vendas de passagens aéreas 
● Dentre outras.

Alguns exemplos de empregos procurados pelos alunos após o curso são:
 
1) Vaga de agente de aeroporto - AVIANCA - Rio de Janeiro 
2) Auxiliar de aeroporto - BH 
3) Auxiliar de recepção - Mercure Hotel - Curitiba 
4) Trabalhe Conosco TAM 
5) Trabalhe Conosco AZUL 
6) Trabalhe Conosco AVIANCA

Trata-se de uma profissão que dá bastante retorno e com benefícios, 
garantindo ao profissional ótimas chances de promoção e crescimento. Alguns 
benefícios da categoria são: 

● Plano de saúde;
● Complementação de aposentadoria; 
● Passagens aéreas gratuitas em nível nacional e internacional; 
● Uniformes e treinamentos frequentes; 
● Plano de benefícios, incluindo promoções e carreira na empresa;
● Participação no lucro da empresa, o que corresponde a um 14° salário no 

fim do ano. 
Pensando em tudo isso e no grau de satisfação de poder trabalhar com aviação, 
movimentando nossa economia, que tal contar com o CEAB para ser seu 
anfitrião nesse fantástico mundo da aviação? Você pode escolher a melhor 
maneira de fazer o seu curso e a forma de pagamento, tendo uma grade 
bastante arrojada para que seu aprendizado seja o melhor possível. 

Empregabilidade

Benefícios do setor



Depoimentos

Boa tarde! Olha eu aqui mais uma vez agradecendo! Iniciei o 
curso em Agosto do ano passado e acabei de ser aprovada na 

Azul Linhas Aéreas! Começo a trabalhar no mês que vem 
juntamente com outra aluna, a Ivy Leme Portilho! Aos 

instrutores e responsáveis pela escola o meu MUITO OBRIGADO 
e aos alunos que se formaram ou ainda vão se formar 

:ESTUDEM, SE DEDIQUEM E CORRAM ATRÁS DOS SEUS SONHOS 
COM DETERMINAÇÃO! Um beijooooooo

“ Dany Pedrosa 

Quero agradecer à escola pela minha formação estou muito 
satisfeita, e comunico que estou conseguindo me realizar 

profissionalmente numa empresa maravilhosa e quero dizer 
para todos que não desistam, vale a pena e estudem bastante. 

Obrigado a todos.

“ Sel Oliveira 

Amei a escola, des dos professores ao pessoal que cuida da 
escola todos são muito acolhedores.“ Nayeli Marques



Sobre as Aulas
Nem todos podem comparecer a aulas ministradas em dias de semana, ou 
também, há quem prefira justamente aproveitar os sábados e domingos para 
somente descansar. Não importa! Há sempre uma maneira de você poder 
cursar em um dia ou horário que mais preencha suas preferências. 
Segunda à sexta-Feira, com aproximadamente 30 dias de duração: 

● Manhã: Das 9h às 12h  
● Integral: 9h às 17h 
● Para turmas à tarde é preciso efetuar consulta

O curso de Agente de Check in pode ser pago diretamente no site da CEAB ou na 
Escola de Aviação. Já o curso de Agente Aeroportuário é adquirido apenas pela Loja 
Virtual da CEAB. Os preços de cada modalidade dos cursos visam unir a 
competitividade do mercado com a possibilidade de montar estruturas para que o 
aluno tenha ferramentas potentes para o aprendizado. Afinal, é possível ter acesso 
a um bom curso, com investimento muito em conta. 

Para ter a noção exata de valores e formas de pagamento do curso e cada 
particularidade, é preciso entrar em contato pelo telefone (11) 3081-4949, ou no 
próprio site para efetuar a compra online. Acesse o www.ceabshop.com.br e tenha 
a possibilidade de parcelar em até 24 vezes. 

Dependendo da disponibilidade do aluno, pode-se montar a grade mais adequada 
às suas necessidades. Conforme a política de ensino do CEAB o aluno entra e já 
pode se enxergar na profissão escolhida. Por esse motivo as aulas já são 
ministradas com o aluno devidamente uniformizado, tendo já a noção de como se 
portar profissionalmente, inclusive para uma possível entrevista e contratação. 

● O aluno adquire uma gravata padronizada com o investimento de R$ 
50,00, tendo a opção de comprar a camisa branca e o terno preto onde 
preferir. 

● Para as mulheres o valor do uniforme fica em R$ 260,00, 
compreendendo blazer, saia e camisa, com possibilidade de pagamento 
em 2X no cartão.

 Para a matrícula, o aluno deve ter idade mínima de 17 anos, possuir o segundo 
grau completo ou estar cursando. Os documentos para entrega incluem duas 
fotos 3x4, cópia de RG e CPF, cópia de comprovante de residência, tendo o aluno 
cinco dias para apresentar essas documentações na secretaria da escola depois de 
matriculado.



Aproveite para ingressar em uma nova carreira promissora e de sucesso. A 
escola de aviação CEAB oferece o curso de Check in e agente aeroportuários 
ministrado por professores e instrutores altamente qualificados em suas 
funções.

É possível também saber mais do curso e verificar cada detalhe do seu 
interesse ao acessar os diversos canais disponíveis online e também ligar 
diretamente na central de atendimento. Maiores informações entre em 
contato com o CEAB das seguintes formas disponíveis:


