
AUTORIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE PROFISSIONAL
CREDENCIADO

Authorization for Designee Activity

1. Programa (Program)
 

2. Empresa (Company)
 

3. Nome do(s) Profissional(is) credenciado(s) (Designee
Name)
 
 
 

4. PC N° (Designation Number)
 
 
 

5. Base legal conforme RBAC183. Limitações de acordo com a IS 183-002.
Legal basis in accordance with RBAC 183. Limitations in accordance with IS 183-002.

a. Quadro Chart
 

b. Área Area
 

c. Função Function
 

6. Atividade Activity

( ) Testemunho de Ensaio
Test witnessing ( )

Inspeção de
Conformidade
Conformity Inspection

( ) Outros:
Others

 
 
 
 
 ( )

Análise  de Dados
Técnicos
Techincal Data Analysis

( ) Vistoria de Aeronave
Aircraft Inspection   

7. Descrição do Trabalho Autorizado
Description of the authorized activity
 
 
 

Esta autorização é  válida para o período entre a sua emissão e  30 dias após a data final prevista para
realização.

 



ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO

(não imprimir esta página)

Objetivo: Este formulário deve ser utilizado para solicitar um determinado trabalho à um Profissional
Credenciado. Em geral, testemunho de ensaio e análise de dados técnicos são solicitados ao PCP, inspeção de
conformidade e vistoria de aeronaves ao PCF e ao PCA cabe as vistorias de aeronaves.

Observação: a STPC deverá ser criada dentro de um processo no SEI! (por exemplo: Análise de Plano de
Certificação, Modificação ao Certificado de Tipo, Pedido de Conformidade, Certificado de Aeronavegabilidade
Especial, etc) e o seu número será gerado automaticamente pelo SEI!

1. Programa: identificar o programa em questão, exemplo: EMB-145

2. Empresa: Informar nome da empresa requerente do processo de certificação que está sendo conduzido.

3. Nome do(s) profissional(ais) credenciado(s): liste os nomes dos profissionais credenciados designados
para a atividade, conforme aplicável. Se mais de um PC fará a atividade solicitada, pode-se usar o campo
7 para especificar como se dará a coordenação das atividades entre os PC.

4. PC Nº: preencher com “PCP” se for um Profissional Credenciado em Projeto, “PCF” se for um
Profissional Credenciado em Fabricação, ou “PCA” se for um Profissional Credenciado em
Aeronavegabilidade, seguido pelo seu número de credenciamento.

5. Base Legal: Preencher “Quadro”, “Área” e “Função”, com os quadros definidos conforme MPR-110 e
aplicável ao credenciamento do PC, observando as limitações existentes.

Observações:

(a) Para PCP – Profissional credenciado em Ensaios em Voo, o preenchimento deverá ser: “Quadro: G”, “Área:
Ensaios em Voo” e “Função: as definidas no RBAC 183.29(g)”;

(b) Para PCF, preencher “Quadro”, com as letras definidas em “Grupo”, estabelecidas pelo item 14.3 do MPR-
110, assim como “Função”.

6. Atividade: Marcar as atividades que serão executadas pelo PC, observando que os campos “Inspeção de
Conformidade” e “Vistoria de Aeronave” se aplicam aos PCF ou PCA, enquanto que “Análise de Dados
Técnicos” e “Testemunho de Ensaio”, para os PCP. O campo “Outros” poderá ser usado para ambos,
desde que de devidamente identificada no campo 9, bem como esteja prevista no credenciamento do PC.

7.   Descrição do Trabalho Solicitado: Descrever, objetivamente, as atividades que deverão ser
desempenhadas pelo PC,       observando se não há dubiedade ou conflito entre outras atividades,
procedimentos ou regulamentos vigentes.


