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INFORMAÇÕES GERAIS
a) HOSPEDAGEM

O campus do DCTA dispõe de três Hotéis de Trânsito:
Hotel de Trânsito dos Oficiais
Tel.: 3947-4100 (recepção) e 3947-4180 (gerência)

O Hotel, administrado pelo GIASJ, conta com acomodações para Oficiais, Servidores 
Civis Assemelhados e Visitantes. Possui quatro andares, com 76 apartamentos (um ou 
dois dormitórios).

No térreo, existem as seguintes instalações: Agência do Banco do Brasil; Agência de 
Correios e Telégrafos; Escritório da POUPEX, Barbearia e Salão de Beleza.

Hotel de Trânsito dos Suboficiais e Sargentos 
Tel.: 3947-4094/3331

Instalado próximo ao Centro Social dos Suboficiais e Sargentos, é administrado pelo 
GIA-SJ, destinando-se a atender Graduados e Civis Assemelhados em trânsito pela 
Organização.

Hotel de Trânsito do ICEA 
Tel.: 3945-9009 / 3947-3029

Localizado próximo ao Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR, com 
capacidade para 350 pessoas,  é  destinado (prioritariamente)  a  alunos,  monitores  e 
instrutores dos cursos do Instituto de Controle do Espaço Aéreo - ICEA, bem como para 
Graduados em trânsito (sem dependentes). 

Sugestões de Hotéis da Cidade:

Hotel Endereço Telefone Site
Mercure Apt 

Space Valley 
Av. Dr. Nelson D’Ávila, 
1875 – Centro.

(12) 4009-7300

       4009/7302
http://www.accorhotels.com.br/mercure/pt/index.asp

Mercure 
Hotel S.J. 
Campos.

Av. Dr. Jorge Zarur, 81 
Torre II – Jd. Apollo.

(12) 3904-2300

       3904-2301
http://www.accorhotels.com.br/mercure/pt/index.asp

Novotel 
Av. Dr. Nelson D’Ávila, 
2200  -  Vila  das 
Acácias.

(12) 3928-1011 http://www.accorhotels.com.br/novotel/pt/index.asp

IBIS Av.  Cidade  Jardim, 
101 - Jardim Satélite.

(12) 3933-1644 http://www.accorhotels.com.br/ibis/pt/index.asp

Astro Hotel Av. Dr. Nelson D’Ávila, 
933 - Centro.

(12) 3941-6999 http://www.astrohotel.com.br

Hotel Novo 
Mundo Ltda.

Rua  Vilaça,  875  - 
Centro.

(12) 3941-8622 http:/www.hotelnovomundo.com.br

Pólo Hotel
Rua  República  de 
Israel,  nº 60 – Jardim 
Oswaldo Cruz

(12) 3876 – 5000 http://www.polohotelsjc.com.br
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b) FACILIDADES:
Aeroporto Civil 
Tel.: 3946-3000 (Infraero)
A  cidade  possui  o  Aeroporto  Municipal  “Prof.  Urbano  Ernesto  Stumpf”  para 
embarque e desembarque de passageiros e carga. 

Aeroporto Militar

Tel.: 3947-3041/ 3947-3499 

O Aeroporto Militar do DCTA possui uma Sala de Embarque Militar para a recepção 
de  autoridades  civis  e  militares;  embarque  e desembarque  de  passageiros  de 
aeronaves militares. 
As inscrições para os vôos podem ser feitas no GEEV - Grupo Especial de Ensaios 
em Vôo – Seção de Operações (R-3282 / 3289).

Agência dos Correios e Telégrafos 

Tel.: 3922-3539

Recebe  todos  os  tipos  de  correspondência,  ordens  de  pagamento,  pagamento 
contra-entrega  e  encomendas  especiais,  inclusive  para  o  exterior.  Nela  também 
funciona o Banco Postal (Bradesco). 
Localizada no térrio do prédio do Hotel de Trânsito dos Oficiais do DCTA.

Alfaiataria 

Tel.: 3947-3193

Localizada próxima a Prefeitura de Aeronáutica de São José dos Campos (PASJ) ao 
lado do Posto Regional de Fardamento.

Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 8 h às 17 h.

Bancos 

• Banco do Brasil   

Tel.: 3947-3327

Localizado no térreo do Hotel de Trânsito dos Oficiais.

• Caixa Econômica Federal  

Tel.: 2135-9100

Localizada junto à ADCCTA e Setor de Assistência Social do DCTA.
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• Banco Santander/Real   

Tel.: 3941-1435 

Localizado junto à ADCCTA, ao lado da Caixa Econômica Federal.

• Unibanco  

Tel.: 3922-3355 / 3911-2176

Localizado em frente ao prédio da Divisão de Apoio (DA) do GIA-SJ.

• Bradesco  

Tel.: 3911-4866

Localizado atrás do supermercado Villa Real, no Mini Shopping DCTA.

Banca de Jornal

Tel.: 3947-3064

Instalada em frente ao supermercado Villa Real, 

Horário de funcionamento: das 9:30 h às 17 h segunda a sexta-feira e,  das 10 h às 13 
h, aos sábados, domingos e feriados.

Barbearias 

• Dos Oficiais (Tel. 3947-3556) - Localizada no prédio do Hotel de Trânsito de Oficiais 
do CTA, ao lado dos Correios. Aberta das 8 h às 19 h, de 2ª a 6ª feira. Aos sábados, das 
9 h às 14 h 30 min.

• Do Marçal (Tel. 3947-3081) - Localizada ao lado da ADCCTA, junto ao Banco Real. 
Funciona das 8 h às 12 h e das 13:30 h às 20:30 h, de segunda a sexta-feira. Atende  
com hora marcada.

• Do CPOR – (Tel. 3947-3253) - Prioridade para alunos do CPOR, militares e civis do 
Órgão. Funciona das 17 h às 21 h, de segunda a quinta-feira, e das 7:30 h às 12:30 h, 
às sextas-feiras.

• Do BINFA – (Tel.: 3941-0447) - Somente para cabos, soldados e taifeiros. Funciona 
das 7 h às 16:30h, de segunda a quinta-feira, e das 7 h às 11:30 h às sextas-feiras.

Centros Sociais

• COCTA – Centro Social dos Oficiais do CTA 

Tel.: 3947-3169 / 3947-3170 / 3947-3369

Localizado junto à Praça de Esportes, no final da Avenida do Posto de Gasolina.
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• CSSS-SJ – Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnae-SJ 

Tel.: 3947-3141 / 3142

Localizado próximo à Divisão de Saúde (hospital).

• CSCT-SJ – Centro Social dos Cabos e Taifeiros da Guarnae-SJ 

Tel.: 3947-3124 / 3125 / 3368

Localizado em frente ao Batalhão de Infantaria (BINFA)

Fardamento (venda e lavagem)

• Posto Regional de Fardamento

Tel.: 3947-3153

Localizado ao lado da Alfaiataria, próximo à Prefeitura (PASJ).

• Campiollo Fardas   

Tel.: 3947-3087

Localiza-se no Mini shopping ao lado do banco Bradesco.

• Lavanderia  

Tel.: 3947-6313

Localizada atrás do supermercado Villa Real na Av. Espacial – Mini Shopping – sala 6.  
Horário de funcionamento: de segunda a quinta-feira das 9 h às 17 h e às Sextas-
feiras das 9 h às 16 h.

Posto de Gasolina

Tel. 3947-3198

Tel.: 3947-4061 OFICINA MECÂNICA do POSTO

Localizado na praça, no lado oposto ao Hotel de Trânsito dos Oficiais do DCTA.

Oferece serviços de lavagem, lubrificação, troca de óleo, abastecimento e borracharia, 
além da venda de gás (GLP). 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7:30 h às 17:30 h e sábado 
das 8 h às 12 h. Fechado aos domingos.

Praça de Esportes 

Tel.: 3947-3169

O DCTA dispõe de ampla área para a prática de esporte localizada na área do COCTA 
(fim da avenida do Posto de Gasolina) a praça possui duas quadras para basquete; 
futebol de salão e voleibol; campo de futebol com pista de atletismo (dimensões oficiais); 
campo de beisebol; pista de rugbi; rampa de skate-cart e ginásio coberto. 

Junto ao prédio da Administração do Centro Social dos Oficiais (COCTA), está a piscina 
onde há um serviço de bar.
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Há ainda, quatro quadras de tênis de campo, sendo duas de saibro e duas de cimento, 
bem como um paredão para treinos. 

No subsolo do Centro Social existe, também: Sala de Musculação, Sala de Ginástica 
Aeróbica e a secretaria do COCTA.
Obs.: Caso haja interesse, a secretaria do COCTA deverá ser consultada quanto à utilização das quadras de tênis, 
bem como do campo de futebol.

Salão de Beleza (Sra. Terezinha)

Tel.: 3947-3083

Localizado no prédio do Hotel de Trânsito dos Oficiais (próximo ao correio).

Horário de funcionamento: das 9 h às 19 h (com hora marcada) de terça-feira a sábado 
Oferece serviços de  manicure, pedicure, corte de cabelo, penteado, limpeza de pele, 
etc.

Capela Nossa Senhora do Loreto

Tel. 3947-3135

As cerimônias religiosas são celebradas nos seguintes dias e horários: terças, quartas e 
sextas-feiras às 19 h; quintas-feiras às 12:15 h (missa dos funcionários). Aos sábados 
às 19 h e aos domingos, às 9 h e às 19 h.

Serviço Telefônico (SETEL) 

Funciona por meio de um sistema automático de tronco privado de transferência (PABX) 
DDR -  Discagem Direta  a Ramal.  Permite  a comunicação com todas as Divisões e 
Departamentos  do  CTA,  dispondo  de conexões  e  serviço  de  telefonia  nacional  e 
internacional.

As ligações interurbanas e internacionais, bem como qualquer pedido de auxílio  à lista 
interna do Centro,  poderão ser  efetuadas por  intermédio  das telefonistas  do DCTA, 
discando-se o dígito 9. 

O código de área de São José dos Campos para DDD é 12.

Para outras chamadas, consulte a telefonista/informações disque o dígito 9.

Sites sobre a cidade e região do Vale do Paraíba:

http://www.saojosedoscampos.com.br

http://www.sjcampos.com.br/

http://www.valedoparaiba.com/

http://www.explorevale.com.br/cidades/saojosedoscampos/index.htm/

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/

http://www.guiasjc.com.br/
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Supermercado Villa Real

Tel.: 3947-6040 / 3947-3195

Localizado ao lado do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva – CPOR, possui  
farmácia, açougue, padaria e uma loja de armarinhos/roupas.
Horário de funcionamento:

Segunda às Sextas-feiras – das 7 h às 22 h;  Sábados – das 8 h às 22 h

Domingos  – das 8 h às 18 h

Transportes

Ônibus Urbano:  as  empresas de ônibus que circulam pelo  DCTA trabalham para  o 
município de SJC e fazem o circuito da área residencial  do campus, passando pelo 
bairro “Vila Terezinha” (ao lado do Campus DCTA) chegando até o centro da cidade  
(Praça Afonso Pena).

Horário de funcionamento: diariamente “de hora em hora” das 6 h às 23 h (inclusive aos 
finais-de-semana e feriados).

Nota: o DCTA oferece apoio de ônibus (percurso interno) apenas nos horários de início 
e término do expediente com itinerário restrito aos Institutos, Portão Principal e Portão 
da Brejauveira.

Veículos Particulares:

“Solicitamos aos motoristas que respeitem a sinalização de trânsito com atenção 
especial quanto aos limites de velocidade na área do Campus do DCTA. 

A  preferência deve ser dada aos pedestres e, nas rotatórias, aos veículos que 
estão em acesso (ou que entram). Os faltosos estarão sujeitos a multas regulares 
e até à proibição definitiva de conduzir veículos na área do DCTA, de acordo com 
a legislação em vigor”.

Atendimento MÉDICO/HOSPITALAR CHEFIA 6089

Tel.: 3947-3300 Setor de Emergência/Médico de Dia da DS (Divisão de Saúde,).

A  unidade  médica  do  DCTA  acha-se  dividida  em  dois  setores,  ocupando  prédios 
contíguos, a saber:

1 - Cirurgia, Maternidade e Sala Operatória; e

2 - Ambulatórios, Consultórios e Juntas de Saúde.

Horário de funcionamento: das 7 h às 17:30 h de segunda a sexta-feira.

Atendimento Odontoclínica

Tel.: 3947-3386 

Localizada nas proximidades do Hospital do CTA, e funciona  de segunda a sexta-feira, 
das 7 h às 22 h.
Fora do expediente (atendimento de emergência à qualquer hora do dia ou da noite) acionar o dentista por meio do 
Médico de Dia pelo telefone 3947-3300.
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c) SUGESTÕES DE RESTAURANTES E BARES

Rancho do DCTA

Tel.: 3947-3107/ Secretaria: 3947-6098/ Apoio: 3947-3108 

Localizado próximo ao Hotel de Trânsito dos Oficiais (em frente ao lago). 

Horário de funcionamento (dias úteis, finais de semana e feriado):

• Café da manhã – 6 h 30 min às 7 h 15 min / 6 h 30 min às 8 h

• Almoço – 11 h 30 min às 13 h / 11 h 30 min às 13 h

• Jantar – 18 h às 19 h / 17h30 às 18 h 30 min

NOTAS:

1- os interessados em almoçar no Rancho deverão adquirir tíquetes, na secretaria  
do próprio refeitório, com 72 horas de antecedência; e

2-  para  militares  e  servidores  civis  de  outras  OM´s  que  estejam  realizando  
curso/missão no campus, o tíquete é datado e é válido para as três refeições do  
dia.

Restaurante do COCTA (dentro do Campus)

Tel.: 3947-3086

Localizado nas dependências do Centro Social dos Oficiais do CTA (COCTA), no final 
da Avenida do posto de gasolina).Capacidade para 150 pessoas.

Horário de Funcionamento: diariamente.

•  Almoço de segunda a sexta-feira, das 11 h às 14 h.

•  Lanchonete: às segundas, das 8 h às 16 h e de terça a domingo, das 8 h às 21 h.

Restaurante BILLA’S (dentro do Campus) 

Tel.: 3945-9286/ 3947 3008

Localizado nas dependências do Hotel do ICEA. Capacidade para 100 pessoas.

Horário de Funcionamento: diariamente 

• Almoço: das 11h às 14h30min; 

• Jantar: das 18h às 20h30min; 

Restaurante “Cantina do IFI” (dentro do Campus)     

Tel.: 3019-1601 LINHA DIRETA 

Localizado nas dependências do Hotel do ICEA. Capacidade para 100 pessoas.

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira das 7h 30 às 17h. 
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Restaurante “Cantina H8” (dentro do Campus)

Tel.: 3047-3636

Cantina do IAE (dentro do Campus)

Tel.: 3047-5205 

Cantina do IPEV (antigo GEEV - dentro do Campus)

Tel.: 3047-7899

Cantina dos Cabos (dentro do Campus)

Tel.: 3047-7949

Cantina do ITA (Eletrônica do ITA Bar do Bigode - dentro do Campus)

Tel.: 3047-3082

Cantina do DRH (dentro do Campus)

Tel.: 3047-3339

Diversas opções no site http://www.sjc.com.br/ (área de gastronomia).

d) MAPA DO CAMPUS DCTA
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