
 

 

Agendamento Prova ANAC - FGV 

O primeiro passo é verificar se o seu cadastro encontra-se atualizado no site da ANAC. 
O sistema é o SACI. 
LOGIN e SENHA foram definidos por você no momento da solicitação do CÓDIGO ANAC. 

 

Acesse o Site https://sistemas.anac.gov.br/SACI/Login.asp? 

 
 

Acesse DADOS AERONAUTA e ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE AERONAUTAS. 
Atualize seus dados e inclua uma foto no perfil. 

 
 

Sua foto deverá estar dentro do padrão OACI. 
As normas podem ser conferidas no documento oficial da ANAC através deste link: 

https://certpessoas.fgv.br/arquivos/anac/oaci.pdf 

https://sistemas.anac.gov.br/SACI/Login.asp?%20
https://certpessoas.fgv.br/arquivos/anac/oaci.pdf


 

 

Verificação de aprovação em curso homologado no SITE ANAC 
(válido para os cursos aplicáveis) 

Para comprovar que o aluno realizou, com sucesso, um curso em escola homologada deve-se 
utilizar o endereço: 

https://sistemas.anac.gov.br/educator/Exames.Aspx 
 
 

Após a verificação pode ser dada a entrada no processo de inscrição da prova ANAC-FGV 
 
 
 

PASSO A PASSO 
São 8 passos assim divididos: 

 
1- Participante realiza inscrição 

Acesse o menu Inscrições e siga os passos indicados. Ao completar o processo, o participante receberá um e- 
mail com os dados de acesso. 

2- Participante gera boleto 
O Participante poderá gerar o boleto para pagamento da taxa de inscrição, tão logo receba os dados de acesso 
ao sistema após concluir a sua inscrição. 

3- FGV confirma pagamento 
O pagamento será confirmado em até 5 dias úteis. Quando isso acontecer, um e-mail será enviado com 
instruções para realização do agendamento. 

4- Participante realiza agendamento 
O Participante poderá realizar o seu agendamento após confirmação do pagamento da taxa de inscrição. O ato 
de agendar significa escolher o local, a data e a hora para realização da prova. 

5- FGV confirma agendamento 
A confirmação do agendamento acontecerá 7 (sete) dias antes da data escolhida para a realização da prova. 
Uma vez confirmado, o agendamento não poderá mais ser cancelado pelo candidato. 

6- Participante realiza prova 
O Participante deverá comparecer com 30 minutos de antecedência na data e local escolhido, munido de 
documento oficial com foto, conforme indicado no regulamento do processo. Em caso de atraso, o candidato 
perderá a inscrição e terá que pagar uma nova taxa. 

7- FGV libera resultado 
O resultado será liberado em até 5 (cinco) dias úteis após a realização da prova. Nesse momento, um e-mail será 
enviado avisando sobre a liberação e explicando como fazer para visualizá-lo. 

8- Participante visualiza resultado 
Para visualizar o resultado, o Participante deverá acessar o sistema com seus dados de acesso (login e senha) e 

https://sistemas.anac.gov.br/educator/Exames.Aspx


 

 

clicar no menu Resultado para visualizá-lo. 



 

 

ACESSE O SITE ANAC-FGV PARA INSCRIÇÃO 
https://certpessoas.fgv.br/anac/ 

 

 
 
A verificação de aprovação do exame também pode ser feita através da ANAC após 5 dias. 

https://sistemas.anac.gov.br/resultadodosexames/ 
 

Para recuperar o numero do código ANAC acesse: 
https://sistemas.anac.gov.br/saci/cadaeronauta/consulta-canac-conteudo.asp 

 

Para consultar suas licenças e habilitações ou validade do CMA acesse: 
https://sistemas.anac.gov.br/consultadelicencas/ 

 

Para mais informações consulte os regulamentos aplicáveis no endereço: 
https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/profissionais-da-aviacao-civil/processo-de- 

licencas-e-habilitacoes/exame-teorico 
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