Comunicado oficial do CEM.
Comitê de Equipamentos e Manutenção da
Confederação Brasileira de Paraquedismo.

Devido ao oficio de nº 0010/2015-NOT/STJD, emitido ao CEM hoje dia 01 de Junho de 2015, o CEM em cumprimento a
determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, informa a TODOS os profissionais da área de manutenção,
recertificação e técnicos em paraquedas atuantes em território Brasileiro, para que IMEDIATAMENTE realizem as avaliações
para obtenção de licença profissional junto ao CEM.
Os profissionais, executores de tarefas na área de Inspeção, recertificação, dobragem de reserva, manutenção ou técnicos em
paraquedas, atuante ou não, que não estiverem devidamente licenciados e credenciados pelo CEM, não terão seus serviços
reconhecidos pela Confederação Brasileira de Paraquedismo.
Todos aqueles que desejam ter seus serviços reconhecidos pela CBPq, deverão seguir a determinação do Superior Tribunal de
Justiça Desportiva, imediatamente procurando a federação de seu estado ou entrando em contato com o CEM, para agendar
avaliação e realização do processo de cadastro.
O envio de documentação à CBPq, Federações ou CEM, deverá acontecer somente quando houver a solicitação dos mesmos,
documentos enviados sem solicitação prévia serão descartados.
No momento o CEM possui apenas 3 avaliadores e estamos trabalhando para ampliar nossa capacidade, dos 3 avaliadores,
dois estão localizados no interior do estado de São Paulo e um no estado do Rio de Janeiro.
As informações necessárias para obtenção de licença profissional estão descritas no documento Normas, regulamentos e
procedimentos do CEM no site da CBPq. ( https://www.cbpq.org.br/site/cem )
O CEM deverá cumprir com o prometido à comunidade, para todos aqueles que já pagaram para realizar avaliação junto a
gestão do antigo CEM, esse processo de homologação e emissão de licença será inteiramente grátis, basta providenciar carta
assinada pelo antigo Chefe do CEM , declarando que a pessoa em questão já efetuou avaliação anteriormente e pagou pela
mesma. A declaração deverá conter os dados do antigo chefe do CEM, dados do solicitante, deverá também descrever o valor
e a forma de pagamento e o local da avaliação. Para os demais o valor da avaliação ou nacionalização é de R$ 500,00 , e
deverá ser paga diretamente a CBPq o qual deverá emitir o comprovante de pagamento que deverá ser apresentado no dia da
avaliação.

O CEM declara que:
-Já foi efetuado dois workshops para obtenção de conhecimento dos profissionais, as Normas, regulamentos e
Procedimentos e toda regulamentação necessária para estudo já esta disponível no site da CBPq a mais de 1 ano.
- O profissional deverá vir preparado para a prova, munido de conhecimento, seus documentos e suas ferramentas de
trabalho.
- O CEM possui provas aleatórias e serão sorteadas no dia da avaliação.
- O CEM não libera as questões de prova para estudo.
- Haverá um prova Teórica com 50 questões , uma prova oral e uma prova prática.
- É de inteira responsabilidade do candidato a busca de conhecimentos, o CEM apenas avalia e emite as licenças, qualquer
pessoa poderá ministrar cursos de manutenção de paraquedas, mas somente o CEM emitirá as licenças.
O CEM deseja a todos bom estudos e boa prova.
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