
CLUBE DE ASSOCIADOS DE AERONÁUTICA DE BRASÍLIA 

SISC – SISTEMA DE CONVITES 
 

O Clube CASSAB, através de seu Departamento de Informática, desenvolveu um Sistema de 
Convites (SISC) a fim de informatizar a emissão de convites, assim otimizando o custo com papel, efetivamente 
cumprindo a Norma prevista e dando maior agilidade e comodidade ao associado (que poderá acessar o SISC, via 
internet, de PC, tablet ou smartphone, bem como dos 2 terminais disponibilizados no hall da Secretaria do Clube) 
com antecedência e previsibilidade para o mês corrente e até para o mês posterior. 

A partir de 1º junho, o cadastramento de convites se dará via SISC (extinguindo a forma, até 
então, de convites em papel), para o qual o CASSAB disponibiliza o Check-List abaixo. Dúvidas, sugestões e/ou 
observações, procure a Secretaria do clube. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

1º) No site do CASSAB, acesse o menu SERVIÇOS  e a opção RETIRAR CONVITE; 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

2º) Informe seu CPF e SENHA cadastrados no recadastramento; 
3º) Digite o mesmo CÓDIGO DE VALIDAÇÃO que aparece na imagem; 
4º) Clique no botão LOGIN para entrar no SISC; 

 Se você esqueceu sua senha cadastrada, digite seu CPF no campo correspondente e clique no botão ESQUECI 
MINHA SENHA para recebê-la no seu e-mail cadastrado; 

 Se você ainda não se cadastrou ou não se lembra dos dados cadastrados, clique no botão CADASTRE-SE que 
o sistema irá checar seus dados cadastrados na Secretaria. 



 
5º) Serão exibidos seus convites já cadastrados para o mês atual e seu SALDO de CORTESIAS (convites grátis) no 
mês; 
 
6º) Se a data do convite ainda NÃO passou, é possível EXCLUIR o respectivo convite, basta clicar no X vermelho; 
 
7º) Para cadastrar seu convite, clique no ícone CADASTRE SEU CONVIDADO; 
 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

8º) Selecione a DATA em que o convite será usado; 
 
9º) Informe o CPF de seu CONVIDADO; 

 A partir do CPF informado, o sistema verificará se o convidado já esteve no clube como convidado nos 
últimos 60 (sessenta dias), o que, segundo a Norma de Convites, requer pagamento de convite 
proporcionalmente à quantidade de visitas ao clube como convidado. 
 

 
 
 
 
 
 



10º) Informe o nome do convidado; 
 
11º) Se criança (MENOR DE 12 ANOS), informe clicando no botão correspondente. Esta informação será 
confirmada na Portaria do clube; 
 
12º) Clique no botão GRAVAR para registrar o convite no sistema; 
 

 Se o convidado já esteve no clube há menos de 60 dias, o sistema informa a data em que esteve, de que 
sócio foi convidado e se foi pago, grátis (se houver saldo de cortesias) ou isento (se menor de 12 anos), e o 
valor que deve ser pago por este convite. 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 Se, a partir do CPF informado, o sistema verificar que o convidado NÃO esteve no clube há menos de 60 dias, 
definirá o convite como GRÁTIS (se houver saldo de CORTESIAS) ou, se criança, registrará como ISENTO. 
 

 



 Se foi cadastrado CPF de convidado que já esteve no clube, o sistema exibe o VALOR A SER PAGO no 
Histórico de convites; 

 O ícone VERMELHO, ao lado do valor indica que o convite ainda NÃO FOI PAGO. Este ícone ficará VERDE 
quando for pago na Secretaria do CASSAB. 

 
13º) Chegando ao clube, procure a Secretaria para quitar seus pagamentos de convites. Caso contrário, serão 
cobrados dos seus  convidados para permitir-lhes o ingresso no clube. 
 
14º) Clique em SAIR DO SISTEMA para sair do SISC. 
 

 


