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COMMERCIAL AVIATION FIRST OFFICERS (Ref. OP01Outubro2018) 

LISBON    |    M / F 

MINIMUM REQUIREMENTS FOR APPLICATION: 

• Minimum level of education 12th grade  or equivalent (Complete High School Diploma); 

• Full proficiency in English (written and spoken) and Portuguese (as preferential language);    

• Basic IT Skills. 

Technical and medical qualifications / certifications:  

• EASA CPL (A) Licence; 

• Valid EASA Class 1 medical certificate; 

• Valid Airline theory tests; 

• Valid endorsement on the licence indicating at least grade 4 technical English;  

• Valid instrument rating in multi-engine aircraft; 

• MCC training. 

Applicant Profile / Preferential Conditions:  

• Excellent leadership, communication and team working skills; 

• High performer in terms of assertiveness, decision-making and problem-solving; 

• Sound knowledge of aeronautics combined with excellent technical and operational performance; 

• A320 Type Rating (with a minimum of 500h in the type) 

• English language proficiency level 5 or 6; 

• Mathematics A or Physics A and university education. 

Applicant/Candidate Exclusion:  

• Unavailability on the starting date of the Pilot training  (as mentioned on the timetable); 

• Having failed a TAP Psychological Assessment within the past  10 months;  

• Having failed TAP’s Pilot Training within the past 12 months. 

Applications: 

Applications must be submitted through this website https://recrutamento.tap.pt/Recrutamento_UI/Concursos.aspx , by filing all the 

required fields and attaching a detailed CV with photo. A copy of the documents listed below must also be attached (applicants will 

also be required to present all document originals  for confirmation purposes at the offices of TAP Air Portugal at Lisbon Airport, 

Building 25, 2nd Floor, Room 213, the latest by October 31st 2018,date on which all requirements must be fulfilled and confirmed. 

Exceptionally, the documents mentioned above may be sent by email to: recrutamento.pnt@tap.pt, indicating the recruitment 

reference number, being the original documents presented for validation on a later date. 

Required documents: 

• Pilot Certificate, Medical Certificate, Airline Theory and MCC Certificate; 

• Logbook (pages following those of the last check, inclusive); 

• Portuguese Citizen ID Card or Foreign ID Card and Passport; 

• Letter of recommendation; 

• Academic certificates; 

• 1 passport photograph; 

• Criminal Record (if requested by TAP). 

 

https://recrutamento.tap.pt/Recrutamento_UI/Concursos.aspx
mailto:recrutamento.pnt@tap.pt
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FIRST OFFICERS SELECTION AND RECRUITMENT PROCESS  

OP01Outubro2018 

 

1. OVERVIEW 

1.1. All preparatory measures of the selection process,  CV triage/analysis and selection  tests will be conducted by 

the relevant technical departments of Flight Operations  (FO), Human Resources (HR) and HR/Recruitment and 

Selection, in a coordinated manner and, when  necessary, with the cooperation of the Unidade de Cuidados de 

Saúde, SA (UCS), for medical assessment. 

1.2. The Selection Panel is accountable for all interim or final decisions required for the development and closing of 

the selection process, which will be duly recorded on a document signed by the respective elements, to which 

opinions and any other requested, produced or presented technical documents shall be attached. 

1.3. The minimum requirements to apply are defined per each recruitment process. 

 

2. COMPOSITION OF THE SELECTION PANEL 

2.1. The Selection Panel is composed by the following elements: 

▪ Director of “Flight Ops Training” or designated representative; 

▪ “Chief Pilot A320F” or designated representative; 

▪ Director of HR or designated representative; 

▪ Optionally, the “Flight Ops Director” may participate in the selection panel only as an observer, without 

the right to vote on decisions. 

2.2. The Selection Panel shall make decisions by absolute majority. 
 

3. PRE-SELECTION 

3.1. HR/Recruitment and Selection shall be accountable for organising the procedures related to all the received 

applications, and for providing technical and administrative support to the Selection Panel. 

3.2. A list of applications meeting the requirements shall be attached to the minutes of the Selection Panel meeting. 

3.3. All requirements must be met by the closing date for application submission and no subsequent amendments 

will be accepted under any circumstances. 

3.4. All EASA CPL (A) Licences, Instrument Ratings (IR), Multi-Engine Ratings (ME) and EASA Class 1 Medical 

Certificates must be valid at the moment of the application submission and must remain valid until the 

signature of the Employment Contract with the Company, which shall take place during the LIFUS (Line Flying 

Under Supervision) phase. All the associated costs shall be borne by the Pilot under training. 

3.5. A list of unsuccessful applications with specific indication of the unfulfilled requirement or requirements, shall 

be attached to the minutes of the Selection Panel meeting. 

3.6. The list of successful applicants will be published according to the timetable. Rejected applicants will be 

informed of their rejection and reason(s) being, by email. 

3.7. Rejected applicants will be given the opportunity to request a review of the decision, according to the 

established timetable. 

3.8. Decision review requests shall be appreciated and decided upon by the Selection Panel, being the respective 

candidates informed of the outcome when the final list of successful applications is published. 
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3.9. The EASA Class 1 Medical Certificate must be valid when the application is submitted and must remain valid 

until the signature of the Employment Contract with the Company. All associated costs incurred shall be borne 

by the pilot under training. 

 

4. SELECTION PROCESS 

4.1. The selection procedures apply to all pre-selected applicants and will be carried out in three stages: 

Stage 1 - Ranking of the applicants, according to the criteria defined below under item 5. 

Stage 2 - Applicants taking the selection tests as defined below under item 6. 

Stage 3 - Technical Test in a flight simulator and final interview with the Selection Panel. 

4.2. All stages may be eliminatory, according to the criteria approved by the Selection Panel. 

 

5. STAGE 1 OF THE SELECTION PROCESS 

Pre-selected candidates will be given a score based on the information provided on their CVs and application files, in 

accordance with the criteria indicated below: 

5.1. Flight Experience/Qualification – (non-cumulative score) 

▪ Valid on A319/A320/A321/A330/A340 and experience in those aircrafts > 500 h = 10 pts 

▪ Valid and experience > 1000 flight hours on aircraft with a minimum crew of 2 pilots in air transport 

(multi-crew) or on jet aircraft, flight instructors of the Armed Forces = 4 pts 

5.2. Flight Hours 

▪   Hours on complex and high performance civil or military equivalent aircraft (B737, A320, B767… etc) = No. 

hours X 0.003 

▪   Hours on other types of aircraft = No. hours X 0.001 

5.3. Academic qualifications (non-cumulative score) 

▪   University degree in mathematics or physics, completed before 2006 (pre-Bologna), or master’s degree 

completed thereafter in the same field of study = 2 pts 

▪   Other university degrees completed before 2006 (pre-Bologna) or master’s degree completed thereafter 

= 1 pt 

5.4. Level of Aviation English 

▪ Level 4 0 pts 

▪ Level 5 1 pt 

▪ Level 6 2 pts 

5.5. Ranking of applicants 

After applying and calculating the above scores and weights, applicants will be ranked on a list which after 

being approved by the Selection Panel, shall be attached to the meeting minutes. This list will be published 

and displayed at the Company’s HQ, Building 25, 2nd floor, Room 213, and shall be the means of informing 

candidates of their respective ranking.  

In the event of a tie, preference will be given to the most experienced applicant in terms of flight hours. 

 

 

5.6. Review requests related to Stage 1 

Decision review requests shall be appreciated and decided upon by the Selection Panel, being the respective 

candidates informed of the outcome when the final list of successful applications is published. 
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6. STAGE 2 OF THE SELECTION PROCESS 

Stage 2 of the selection process will only apply to the number of necessary applicants to fill recruitment needs, strictly 

respecting the order of the final list mentioned above in item 5.5., after any review requests have been decided upon, 

in accordance with above item 5.6. 

 

Candidates invited to participate in stage 2 must present their Criminal Record, which will be appreciated during the 

stage 3 interview by the Selection Panel. 

 

6.1. Invited candidates will be subject to the below sequence of  elimination tests, and classified as “FIT” or 

“UNFIT”, with the exception of the Aeronautical Assessment which will be appreciated only during the Final 

Selection Panel meeting: 

a. Aeronautical Assessment - written test; 

b. Psychological Assessment; 

c. Simulator Test and Technical Interview; 

d. Medical Assessment (may also take place during the previous stages). 

6.2. In the psychological assessment, candidates will be classified as “FIT” or “UNFIT”. 

6.3. The simulator test and technical interview will result in a classification of “FIT” or “UNFIT”. 

6.4. Applicants classified as “UNFIT” in any test will be informed in writing of their immediate exclusion. 

6.5. Applicants classified as “UNFIT” may not participate in another first officer/pilot recruitment process for a 

period of 12 months counting from the date of the elimination notice. 

 

7. STAGE 3 OF THE SELECTION PROCESS 

The medical assessment shall be performed by the UCS, which applies internationally recommended medical criteria. 

After final deliberation by the Selection Panel, candidates who are not classified as “FIT” without restrictions in the 

medical assessment shall be deemed “UNFIT” for selection. 

Tests may not be repeated, and the results of similar tests carried out by other parties rather than by TAP Air Portugal 

and on the side of the selection process may not be submitted for appreciation. 

Exceptionally, when there is reasonable doubt, TAP may request the repetition of a medical assessment, to be carried 

out by UCS. 

 

8. PILOT TRAINING 

8.1. Stage 3 successful candidates will be invited to participate in the Induction Training Course as defined in the 

“OM (D) Indoctrination Course”. 

Candidates will then be required to attend a type rating course – as defined in the “TAP ATO Training Manual 

A320F” and/or a “Conversion Training and Checking” course – as defined in the “OM (D) Flight Crew A320F”. 

8.2. Admission to the Pilot Training Course shall only be granted to candidates who have presented written 

confirmation of their availability TAP Air Portugal’s recruitment team, prior to the starting date of the course. 

8.3. Candidates on the same course shall be ranked based on the results obtained in the A320 qualification course, 

by applying the following formula:  
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8.4. In the event of unsatisfactory performance in a simulator session or Skill Test, for the purposes of final ranking, 

only a retake with a minimum score of 75% will be taken into consideration. Regardless of the outcome of the 

tests retake, the maximum score will be limited to 75%. 

8.5. During the LIFUS phase, all flights that exceed the number provided for the course in accordance with the “OM 

(D) Flight Crew A320F – Conversion Training and Checking” – including the Line Check, and where the 

assessment is deemed satisfactory, will be taken into consideration for the purposes of final ranking with a 

minimum score of 75%. Regardless of the outcome of the tests retake, the maximum score will limited to 75%. 

8.6. The highest score shall be the most senior candidate, in accordance with the ranking above on item 8.3. 

8.7. All candidates considered “RELEASED TO LINE” at the end of the “Conversion Training and Checking” – as 

defined in the “OM (D) Flight Crew A320F” shall be admitted to TAP Air Portugal. 

8.8. Those who qualify as First Officers at TAP Air Portugal and join the Company, undertake to contribute to the 

investment costs of the Pilot Training (A320 Pilot Qualification Course) for an amount of €30,000.00 (thirty 

thousand euros). 

8.9. The established amount of €30,000.00 (thirty thousand euros) shall be paid in 36 (thirty-six) equal and 

successive monthly instalments, to be deducted with effect from the first salary to be paid out to the employee. 

8.10. In the event of voluntary termination during the first 3 (three) years of service, the first officer will be liable for 

a pro-rata compensation for the outstanding amount of the Pilot Training Course cost. 

8.11. Candidates that are unsuccessful in the A320 Pilot Qualification Course at TAP Air Portugal will be precluded to 

apply to any first officer/pilot with the company for a period of 1 (one) year, counting from de day of the failing 

notice. 
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OFICIAIS PILOTO DE AVIAÇÃO COMERCIAL (Refª OP01Outubro2018) 

LISBOA    |    M / F 

 

 / F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE CANDIDATURA: 

• Escolaridade mínima do 12º ano ou equivalente; 

• Domínio da língua Inglesa (escrita e falada) e Português preferencial;    

• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

Qualificações / certificações técnicas e médicas:  

• Licença EASA CPL (A); 

• Certificado médico EASA Classe 1, válido; 

• Exames teóricos de Linha Aérea válidos; 

• Averbamento de nível de inglês técnico na licença igual ou superior a 4, válido;  

• Qualificação de instrumentos em aviões multimotores, válida; 

• Formação MCC. 

 
Perfil do Candidato / Condições Preferenciais:  

• Excelente capacidade de liderança, comunicação e de trabalho em equipa; 

• Elevado desempenho em termos de assertividade, tomada de decisão e de resolução de problemas; 

• Sólidos conhecimentos aeronáuticos, associados a um excelente desempenho técnico e operacional; 

• Valorização de Type Rating A320 (com um mínimo de 500h no tipo) e de proficiência 5 ou 6 em inglês técnico; 

• Valorização no aproveitamento em Matemática A ou Física A e formação universitária. 

Exclusões em Concursos / Cursos TAP:  

• Total disponibilidade à data de início do curso (referida na calendarização); 

• Ter sido excluído/a há menos de 10 meses em prova de Avaliação Psicológica;  

• Ter sido excluído/a, há menos de 1 ano em curso técnico para Piloto. 

Candidaturas:  

Os Candidatos devem submeter a sua candidatura através deste site (Área Concursos), anexando CV detalhado com foto e entregar 

cópia dos documentos abaixo indicados (necessária apresentação dos respetivos originais, para confirmação dos dados), nas instalações 

da TAP Air Portugal no Aeroporto de Lisboa, Edifício 25, 2º andar, Sala 213, até ao dia 31 de Outubro de 2018, inclusive, data na qual 

terão de estar verificados e comprovados todos os requisitos. 

A título excecional os documentos mencionados acima podem ser remetidos para o email: recrutamento.pnt@tap.pt, indicando a 

referência do concurso e posteriormente validados com a apresentação dos originais. 

 

 Documentação / fotocópias: 

• Licença de Voo, Certificado médico, Teoria de Linha Aérea e Certificado de MCC; 

• Caderneta Voo (folhas seguintes às da ultima verificação, inclusive); 

• Cartão de Cidadão ou BI e Passaporte; 

• Carta de recomendação; 

• Certificado de Habilitações académicas; 

• Documento comprovativo da situação militar; 

• 1 fotografia tipo passe; 

• Registo Criminal (caso seja solicitado pela TAP). 

 

mailto:recrutamento.pnt@tap.pt
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REGULAMENTO DO CONCURSO PARA SELEÇÃO DE OFICIAIS PILOTO PARA ADMISSÃO NA TAP AIR PORTUGAL 

CONCURSO REFª  OP01Outubro2018 

 

9. ASPETOS GERAIS 

9.1. Todos os atos preparatórios do processo de seleção, análises curriculares e provas do processo de seleção serão 

organizadas e efetuadas pelos serviços técnicos competentes da Direção de Operações de Voo (DOV), da Direção 

de Recursos Humanos (DRH) e do RH / Recrutamento e Seleção, de forma coordenada e, quando necessário, 

com a colaboração da Unidade de Cuidados de Saúde, S.A. (UCS), para avaliação médica. 

9.2. Todas as decisões intercalares ou finais exigidas pelo desenvolvimento e conclusão do processo de seleção são 

da competência do Júri designado, e constarão obrigatoriamente de ata assinada pelos respetivos membros, à 

qual serão apensos pareceres e outros documentos eventualmente solicitados e produzidos ou apresentados 

por técnicos e serviços de apoio ao processo. 

9.3. Os requisitos mínimos de candidatura são publicitados por anúncio. 

 

10. CONSTITUIÇÃO DO JÚRI DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

10.1. O Júri do processo de seleção é constituído por: 

▪ Diretor de Treino e instrução “Flight Ops Training” ou seu representante; 

▪ Chefe de Frota A320 “Chief Pilot A320F” ou seu representante; 

▪ Diretor de RH ou seu representante; 

▪ Opcionalmente, o Director de Operações de Vôo “Flight Ops Director” poderá participar do júri apenas 

como observador e sem direito a votar nas decisões. 

10.2. O Júri delibera por maioria absoluta. 
 

11. PRÉ-SELEÇÃO 

11.1. Competirá ao Recrutamento e Seleção a organização dos processos referentes a todas as candidaturas 

apresentadas, e o apoio técnico-administrativo ao Júri do Processo de Seleção. 

11.2. Deverá ser elaborada uma listagem das candidaturas apresentadas nas condições de acordo com os requisitos 

estabelecidos e constantes do anúncio e da circular publicitados, que será apensa à ata da reunião do Júri do 

Processo de Seleção. 

11.3. Todos os requisitos exigidos terão de se verificar na data limite de apresentação de candidaturas, ficando 

vedado de modo definitivo quaisquer subsequentes atualizações. 

11.4. Todas as Licenças EASA CPL (A), Qualificações de Instrumentos (IR), Multimotores (ME) e Certificados Médicos 

EASA Classe 1, terão que se encontrar válidos à data da apresentação da Candidatura e manterem-se 

obrigatoriamente válidos até ao momento da assinatura do Contrato de Trabalho com a Empresa, o que 

acorrerá ao longo do Fase de voo em linha LIFUS (Line Flying Under Supervision). Todos os custos necessários 

para tal, são da total responsabilidade do Piloto em Formação. 

11.5. Será elaborada uma listagem das candidaturas recebidas dentro do prazo estabelecido que tenham sido 

rejeitadas, com a indicação do requisito ou requisitos em falta, que será apensa à ata da reunião do Júri do 

Processo de Seleção. 

11.6. Consoante calendarização serão afixadas as listas de candidatos aceites. Os candidatos rejeitados serão 

informados por email do(s) motivos(s) da sua rejeição. 
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11.7. Os candidatos terão um prazo para reclamar, segundo estabelecido na Calendarização. 

11.8. As reclamações eventualmente recebidas serão objeto de apreciação e decisão do Júri do Processo de Seleção, 

de forma que os respetivos candidatos possam tomar conhecimento da mesma, aquando afixação da lista 

definitiva. 

11.9. O Certificado médico EASA Classe 1 terá de se encontrar válido à altura da apresentação da candidatura. É da 

total responsabilidade do piloto o mesmo estar válido na data da assinatura do contrato com a TAP Air 

Portugal. Todos os custos que necessários para tal, são da total responsabilidade do piloto em formação. 

 

12. PROCESSO DE SELEÇÃO 

12.1. O processo de seleção incidirá sobre os candidatos pré-selecionados e será estruturado em três fases: 

1.ª fase - hierarquização dos candidatos de acordo com os critérios definidos no ponto 5. 

2.ª fase - submissão dos candidatos às provas de seleção indicadas no ponto 6. 

3.ª fase - realização de uma Prova Técnica em simulador de voo e entrevista final com o Júri do Processo de 

Seleção. 

12.2. Todas as fases poderão ser eliminatórias, de acordo com critérios homologados pelo Júri do Processo de 

Seleção. 

 

13. 1.ª FASE DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Os candidatos pré-selecionados serão objeto de valoração/avaliação curricular de acordo com os critérios valorados 

e ponderados a seguir indicados, e tendo como base, exclusivamente, a informação constante dos respetivos 

processos de candidatura: 

13.1. Experiencia de Voo/Qualificação – (pontuação não cumulativa) 

▪ Válida em A319/A320/A321/A330/A340 e experiência nestes equipamentos > 500 h = 10 pts 

▪ Válida e experiência> a 1000 h de voo em aviões com uma tripulação mínima de 2 pilotos em transporte 

aéreo (multicrew) ou em aviões de reação, instrutores de voo das F.A. = 4 pts 

13.2. Horas de Voo 

▪   Horas em aviões de alta performance e complexidade, civis ou militares equivalentes (B737, A320, B767 

…etc) = Nº horas X 0.003 

▪   Horas noutros tipos de equipamento = Nº horas X 0.001 

13.3. Habilitações literárias (pontuação não cumulativa) 

▪   Licenciatura na área de matemática ou física, completada até 2006 (pré-Bolonha) ou mestrado 

completado posteriormente e na mesma área = 2 pts 

▪   Outras licenciaturas completadas até 2006 (pré-Bolonha) ou mestrado completado posteriormente = 1 pt 

13.4. Nível de Inglês Aeronáutico 

▪ Nível 4 0 pts 

▪ Nível 5 1 pt 

▪ Nível 6 2 pts 

13.5. Hierarquização dos candidatos 

Após aplicação dos valores e ponderações referidos, as candidaturas serão escalonadas em listagem que, após 

homologação do Júri do Processo de Seleção, ficará apensa à ata, e será publicitada por cópia através de 

afixação na Empresa, sendo do facto dado conhecimento a todos os candidatos pré-selecionados, por afixação 

no Recrutamento e Seleção, Edifício 25 – 2º andar, sala 213. 

Em caso de situações de ex aequo, o desempate será efetuado a partir do fator experiência de horas de voo. 
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13.6. Pedidos de recurso referentes à 1ª Fase 

Os pedidos de recursos eventualmente recebidos serão objeto de apreciação e decisão fundamentada do Júri 

do Processo de Seleção, de forma que os respetivos candidatos tenham conhecimento da mesma, aquando da 

afixação da lista definitiva. 

 

14. 2.ª FASE DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Serão chamados para a 2.ª fase do processo de seleção os candidatos em número julgado adequado às necessidades 

do recrutamento, no respeito integral pela sua ordenação na listagem definitiva referida no ponto 5.5., após decididas 

eventuais reclamações nos termos do ponto 5.6. 

 

Os candidatos ao serem chamados para a 2ª fase devem apresentar o seu Registo Criminal que será posteriormente 

analisado na entrevista da 3ª fase pelo júri do Processo de Seleção. 

 

14.1. Os candidatos chamados serão submetidos sequencialmente às provas seguintes, todas eliminatórias, nas 

quais lhes será atribuída a classificação de “APTO” ou “NÃO APTO” com exceção da Avaliação Aeronáutica, 

cujo resultado é indicativo. 

e. Avaliação Aeronáutica - prova escrita; 

f. Avaliação Psicológica; 

g. Prova de Simulador e Entrevista Técnica; 

h. Avaliação Médica (podendo a mesma decorrer no decurso das fases anteriores). 

14.2. Na prova de avaliação psicológica aos candidatos só poderão ser atribuídas as classificações de “APTO” ou 

“NÃO APTO”. 

14.3. A prova de simulador e entrevista técnica terá a classificação de “APTO” ou “NÃO APTO”. 

14.4. Os candidatos classificados em qualquer prova como “NÃO APTOS”, ficarão imediatamente excluídos, devendo 

ser informados por escrito. 

14.5. Os candidatos classificados em qualquer prova como “NÃO APTOS”, só poderão voltar a concorrer 12 meses 

após a data em que foram eliminados. 

 

15. 3.ª FASE DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

A avaliação médica será realizada pela UCS, a qual adotará os critérios médicos internacionalmente recomendados. 

Serão considerados como, “NÃO APTOS” no processo de seleção, após deliberação final do júri, os candidatos que 

não obtiverem na avaliação médica a classificação de “APTO” sem restrições. 

Não será admitida a repetição de provas ou a consideração/apresentação de resultados de provas similares realizadas 

por entidades alheias à TAP Air Portugal e ao processo de seleção. 

Como exceção à regra estabelecida no ponto anterior, a TAP, perante dúvida de elevada razoabilidade, poderá 

determinar a repetição de um ato de avaliação médica a realizar pela mesma entidade. 

 

16. CURSOS 

16.1. Os candidatos aprovados na fase anterior frequentarão o Curso de Integração na Empresa, definido em sede 

de “OM (D) CIE Manual”. 

Os candidatos terão de frequentar de seguida um curso de qualificação de tipo – definido em sede de “TAP 

ATO Training Manual A320F” e/ou um “Conversion Training and Checking” – definido em sede de “OM (D) 

Flight Crew A320F”. 
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16.2. Só serão admitidos no Curso de Formação os candidatos que comprovem e entreguem à equipa de 

Recrutamento da TAP Air Portugal o documento comprovativo da sua disponibilidade antes da data de início 

respetivo Curso. 

16.3. Os candidatos de um mesmo curso serão escalonados com base no resultado obtido no curso de qualificação 

em A320 através da seguinte fórmula:  

 

16.4. No caso de insatisfatório em sessão de simulador ou Skill Test, será contabilizada para efeito da classificação 

final, apenas a sessão de repetição com a nota mínima positiva de 75%. 

16.5. Na fase de LIFUS, todos voos que excedam o número previsto para o curso de acordo com “OM (D) Flight Crew 

A320F – Conversion Training and Checking” – incluindo o Line Check, e cuja avaliação venha a ser considerada 

satisfatória, contarão para efeitos da classificação final com a nota mínima positiva de 75%. 

16.6. Será mais antigo aquele que obtiver pontuação mais elevada, de acordo com o estabelecido no parágrafo 

“8.3”. 

16.7. Serão admitidos na TAP Air Portugal, todos os candidatos considerados “LARGADOS” no final do “Conversion 

Training and Checking” – como definido em sede de “OM (D) Flight Crew A320F”. 

16.8. Qualificado como Oficial Piloto na TAP e integrado no respectivo quadro de pessoal, obriga-se a comparticipar 

nos custos da formação recebida (Curso de Qualificação de Pilotos em equipamento A320) num valor que se 

estabelece em €30.000,00 (trinta mil euros). 

16.9. O valor estabelecido de €30.000,00 (trinta mil euros) será pago em 36 (trinta e seis) prestações mensais iguais 

e sucessivas, descontadas a partir do primeiro vencimento a processar ao colaborador. 

16.10. A eventual rescisão, sem justa causa, do contrato de trabalho, antes de decorridos 3 (três) anos constitui-lo-á 

na obrigação de indemnizar a TAP, no valor que será reduzido na proporção de tempo de trabalho prestado. 

16.11. Todos os candidatos eliminados em Curso de Qualificação de Pilotos em equipamento A320 realizado na TAP 

Air Portugal, ficam sujeitos a uma carência de 2 (dois) anos. 
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