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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-401-01 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

 

 

 

1. TÍTULO 

Comitê de Avaliação de Qualificação para servidores atuantes no perfil Auditor e Servidor 

Designado para Fiscalização - Aeronavegabilidade. 

 

2. CANCELAMENTO 

Este documento, em sua revisão 02, cancela e substitui a revisão 01, de 20 de abril de 2016. 

 

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha as atividades descritas para o Processo Revisar Planos de 

Desenvolvimento Individual da SAR quando da verificação da qualificação mínima para 

desempenho das competências constante no MPR/SAR-401 intitulado “Gestão do 

Conhecimento em Aeronavegabilidade – Trilhas de Aprendizagem”. 

 

4. OBJETIVO 

Este documento orienta as atividades do Comitê de Avaliação de Qualificação e fornece 

orientações mínimas para conclusão dos trabalhos deste Comitê. 

 

5. APLICABILIDADE 

Aplica-se a todos os servidores designados para compor o Comitê de Avaliação de Qualificação 

e a todos os servidores da Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR sujeitos ao programa 

da Trilha de Aprendizagem Auditor e Servidor Designado para Fiscalização – 

Aeronavegabilidade. 

 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 
 

6.1. Siglas 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

BPS Boletim de Pessoal e Serviço 

CPF Cadastro de Pessoas Físicas 

GGAC Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada 

GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico 

GTGC Gerência Técnica de Gestão do Conhecimento de Aeronavegabilidade 

ITD Instrução de Trabalho Detalhada 

MPR Manual de Procedimentos 

MPRI Manual de Procedimento Interno 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 
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SIAPE Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 
 

6.2. Definições 

Comitê de Avaliação de Qualificação. É o comitê que atua para avaliar as situações 

relacionadas à designação ou exclusão de instrutor e qualificação e desempenho de servidores 

que atuem ou venham a atuar no perfil Auditor e Servidor Designado para Fiscalização – 

Aeronavegabilidade. 

 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

• MPR/SAR-401 – Gestão do Conhecimento em Aeronavegabilidade – Trilhas de 

Aprendizagem 

 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 
 

8.1. Designação do Comitê de Avaliação de Qualificação 

A designação do Comitê de Avaliação de Qualificação deverá ser por portaria publicada em 

Boletim de Pessoal e Serviço - BPS, com prazo de 45 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, para 

emitir parecer conclusivo, a partir da data da publicação. 

A portaria deverá conter os motivos da designação e a relação nominal dos membros, ordenada 

pela função dentro do Comitê, seguida da matrícula SIAPE ou outra identificação inequívoca, 

como o CPF. 
 

8.2. Composição do Comitê de Avaliação de Qualificação 

O Comitê terá a seguinte composição: 

Presidente – Agente público da ANAC indicado pelo Superintendente de 

Aeronavegabilidade; 

Membro no  1 – representante da GGAC; 

Membro no  2 – representante da GGCP; 

Membro no 3 – representante da GGAC ou GGCP; 

Membro no 4 – representante da GGAC ou GGCP; 

Membro no 5 – representante da GGAC ou GGCP; e 

Secretário(a) – representante da GTGC. 

8.3. Competências 

Compete ao Presidente da Comitê, as seguintes atribuições: 

(a) Coordenar a reunião da forma que faça prevalecer os interesses da administração; 

(b) Designar os relatores para os processos (conforme as situações a serem avaliadas); 

(c) Conduzir o processo de votação; 

(d) Providenciar para que o parecer final seja descrito em competente Ata de Reunião; e 

(e) Cumprir o prazo estabelecido para a conclusão dos trabalhos do Comitê. 

Competem aos membros do Comitê, as seguintes atribuições: 

(a) Assessorar o presidente em qualquer assunto que for de interesse do Comitê; 
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(b) Cumprir as diretrizes estabelecidas pelo presidente do Comitê; 

(c) Instruir, quando designado para relator, o processo com as análises técnicas pertinentes ao 

fato a ser avaliado, expondo de maneira esclarecedora ao Comitê; e 

(d) Participar do processo de votação do Comitê. 

Compete ao Secretário do Comitê, as seguintes atribuições: 

(a) Após a publicação em BPS, providenciar a convocação do Comitê; 

(b) Providenciar, após o recebimento do processo, a distribuição de uma cópia para cada 

participante, a fim de serem feitas as análises prévias; 

(c) Juntar os documentos do processo; 

(d) Elaborar Ata de Reunião; 

(e) Elaborar todos os documentos necessários para a Reunião; e 

(f) Arquivar os documentos referentes às reuniões. 

NOTA: O secretário não vota. 

8.4. Objetos de análise do Comitê de Avaliação de Qualificação 

São objetos de análise do Comitê: 

(a) Situações envolvendo servidor de acordo com a trilha auditor e servidor designado para 

fiscalização como por exemplo: 

(1) Reprovação em Instrução Teórica ou Capacitação em Serviço; 

(2) Apresentação de desvios de comportamento citados em Capacitação em Serviço que 

possam evidenciar falta de postura condizente com a função de exercício; 

(3) Deficiência técnica que possa comprometer o desempenho da função de exercício; 

(4) Apresentação de desvios de comportamentos no desempenho das funções de exercício; 

(5) Designação ou exclusão como instrutor de Capacitação em Serviço por módulo; ou 

(6) Qualquer situação não prevista anteriormente que requeira análise. 

(b) Análise de pré-requisitos necessários ao credenciamento do servidor público da ANAC 

tratado na ITD-401-02. 
 

8.5. Parâmetros para análise dos objetos 

Os parâmetros que podem ser adotados pelo Comitê para análise dos objetos estão detalhados 

a seguir. 
 

8.5.1. Reprovação em Instrução Teórica ou em Capacitação em Serviço 

(a) Instrução Teórica 

Poderá ser submetido ao Comitê o servidor reprovado em instrução teórica, desde que 

devidamente motivado. 

Neste caso, o rendimento do servidor reprovado em instrução teórica será objeto de análise do 

Comitê para sugestão de medidas complementares como, por exemplo, treinamento específico, 

visando sua qualificação antes de nova participação em outra oportunidade de instrução teórica. 

(b) Capacitação em Serviço 

Deverá ser submetido ao Comitê o servidor reprovado em 03 ações de Capacitação em Serviço 

de um mesmo módulo. 
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Para análise do Comitê nos casos acima descritos, poderão ser analisados: 

(1) As Capacitações em Serviço em que o servidor tenha sido reprovado, dando ênfase às 

recomendações dos instrutores; 

(2) As Capacitações em Serviço realizadas pelo servidor, em qualquer módulo, dando ênfase 

às recomendações dos instrutores; 

(3) Aproveitamento nas instruções teóricas para as quais tenha sido indicado(a); 

(4) Postura no ambiente de trabalho, com parecer da chefia imediata, desde que solicitado 

pelo Comitê; 

(5) Consulta formal aos pares do servidor, desde que solicitado pelo Comitê; e 

(6) Outros documentos e/ou fontes de consultas considerados relevantes pelo Comitê. 

O Comitê poderá ratificar o(s) resultado(s) das Capacitações em Serviço, declarando que o 

servidor não poderá atuar no módulo reprovado até que haja um fato novo. 

O Comitê poderá retificar o(s) resultado(s) das Capacitações em Serviço, permitindo, por 

exemplo, possibilidade de realização de nova Capacitação em Serviço. 

O Comitê poderá sugerir outras medidas não descritas aqui, como, por exemplo, treinamento 

específico para o servidor antes de realização de nova Capacitação em Serviço e/ou ações 

complementares à formação do servidor, inclusive sua participação em outra oportunidade de 

instrução teórica. 
 

8.5.2. Apresentação de desvios de comportamento citados em Capacitação em Serviço que 

possam evidenciar falta de postura condizente com a função de exercício. 

Deverá ser submetido ao Comitê o servidor que apresente desvios de comportamento citados 

em Capacitação em Serviço. 

Para análise do Comitê no caso acima descrito, poderão ser analisados: 

(1) As Capacitações em Serviço realizadas pelo servidor, em qualquer módulo, dando ênfase 

às recomendações dos instrutores; 

(2) Postura no ambiente de trabalho, com parecer da chefia imediata, desde que solicitado 

pelo Comitê; 

(3) Consulta formal aos pares do servidor, desde que solicitado pelo Comitê; e 

(4) Outros documentos e/ou fontes de consultas considerados relevantes pelo Comitê. 

O Comitê poderá sugerir medidas que contemplem a capacitação comportamental, conforme 

os padrões esperados de atuação de um servidor público. 

O Comitê poderá sugerir a revogação da designação do servidor, desde que já tenham sido 

utilizadas medidas de capacitação comportamental sem apresentar resultado positivo, conforme 

os padrões esperados de atuação de um servidor público. 
 

8.5.3. Deficiência técnica que possa comprometer o desempenho da função de exercício. 

Deverá ser submetido ao Comitê o servidor que apresente deficiência técnica que possa 

comprometer o desempenho da função. 

Para análise do Comitê no caso acima descrito, poderão ser analisados: 

(1) A formação do servidor, considerando, inclusive, sua capacitação anterior à designação; 

(2) A formação técnica ofertada ao servidor, considerando as instruções teóricas e 

Capacitações em Serviço realizadas; 
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(3) Postura no ambiente de trabalho, com parecer da chefia imediata, desde que solicitado 

pelo Comitê; 

(4) Consulta formal aos pares do servidor, desde que solicitado pelo Comitê; e 

(5) Outros documentos e/ou fontes de consultas considerados relevantes pelo Comitê. 

O Comitê poderá indicar ações de capacitação, ou outras medidas, para o preenchimento das 

lacunas de formação do servidor, visando o aperfeiçoamento técnico necessário ao desempenho 

da função. 
 

8.5.4. Apresentação de desvios de comportamentos no desempenho da função de exercício. 

Deverá ser submetido ao Comitê o servidor que apresente desvios de comportamentos no 

desempenho da função. 

Para análise do Comitê no caso acima descrito, poderão ser analisados: 

(1) As Capacitações em Serviço realizadas pelo servidor, ao longo de sua formação, dando 

ênfase às recomendações dos instrutores; 

(2) Postura no ambiente de trabalho, com parecer da chefia imediata, desde que solicitado 

pelo Comitê; 

(3) Consulta formal aos pares do servidor, desde que solicitado pelo Comitê; 

(4) A formação técnica ofertada ao servidor, considerando as instruções teóricas e 

Capacitações em Serviço realizadas; e 

(5) Outros documentos e/ou fontes de consultas considerados relevantes pelo Comitê. 

O Comitê poderá sugerir medidas que contemplem a capacitação comportamental, conforme 

os padrões esperados de atuação de um servidor público. 

O Comitê poderá sugerir o descredenciamento do servidor, desde que já tenham sido utilizadas 

medidas de capacitação comportamental sem apresentar resultado positivo, conforme os 

padrões esperados de atuação de um servidor público. 
 

8.5.5. Designação ou exclusão como instrutor de Capacitação em Serviço por módulo 

(a) Designação como instrutor de Capacitação em Serviço 

Deverá ser submetido ao Comitê o servidor que for indicado como instrutor de Capacitação em 

Serviço. 

São critérios mínimos para submissão de análise do Comitê, para designação como instrutor de 

Capacitação em Serviço: 

(1) Possuir pelo menos 3 anos de formação, a contar da conclusão do curso de Inspetor de 

Aviação Civil em Aeronavegabilidade – Formação (ou equivalente) ou do documento formal 

que o designe; 

(2) Ter concluído as Capacitações em Serviço, ou seja, ser proficiente no(s) respectivo(s) 

módulo(s) para o(s) qual(is) tenha sido indicado; e 

(3) Ter participado de, no mínimo, 06 missões como membro de equipe, após adquirida a 

proficiência no(s) respectivo(s) módulo(s) para o(s) qual(is) tenha sido indicado. 

Na impossibilidade de constatar os critérios mínimos acima descritos, deverão ser considerados 

como equivalentes aos requisitos de proficiência os conhecimentos técnicos e práticos do 

servidor indicado. 

O Comitê poderá, ainda, isentar colaborador do disposto acima, desde que este tenha exercido 

as funções de Inspetor de Aviação Civil em Aeronavegabilidade definidas na Instrução 
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Normativa nº 006 ou documento equivalente que venha a substituí-la; com experiência mínima 

de 03 anos e, pelo menos, 01 ano de experiência recente, exercida nos últimos 05 anos anteriores 

à reunião de avaliação do Comitê para este fim. 

Além dos critérios mínimos, espera-se do instrutor de Capacitação em Serviço os seguintes 

preceitos: 

• Equilíbrio emocional, paciência, experiência, maturidade, firmeza e decisão; e 

• Amplo conhecimento do Sistema de Aviação Civil e da legislação de sua área de 

atuação. 

Cabe ao Comitê analisar, além dos critérios mínimos, se o candidato apresenta perfil compatível 

com as atividades de instrutor de Capacitação em Serviço. Para tanto, poderá considerar 

também: 

(1) A formação do servidor, considerando, inclusive, sua capacitação anterior à designação; 

(2) A formação técnica ofertada ao servidor, considerando as instruções teóricas e 

Capacitação em Serviço realizadas; 

(3) Postura no ambiente de trabalho, com parecer da chefia imediata, desde que solicitado 

pelo Comitê; 

(4) Consulta formal aos pares do servidor, desde que solicitado pelo Comitê; e 

(5) Outros documentos e/ou fontes de consultas considerados relevantes pelo Comitê. 

O Comitê poderá solicitar outros documentos e/ou fontes de consulta, inclusive opinião, sem 

juízo de valor, do chefe imediato ou pares do servidor. 

Em caso de parecer negativo à designação de instrutor, o Comitê poderá sugerir medidas de 

capacitação e/ou capacitação comportamental para possibilitar uma designação futura, caso seja 

de interesse da SAR. 

NOTA: É altamente recomendável ao servidor recém-designado instrutor de Capacitação em 

Serviço que realize o curso de capacitação para desempenho das novas funções. 

(b) Exclusão como instrutor de Capacitação em Serviço 

Desde que devidamente motivado, será submetido ao Comitê o servidor que for excluído como 

instrutor de Capacitação em Serviço. 

A submissão ao Comitê do servidor que for excluído como instrutor de Capacitação em Serviço 

deverá ser analisada isoladamente mediante as circunstâncias de cada caso. 

O Comitê poderá solicitar os documentos e/ou fontes de consulta que se fizerem necessários. 

O Comitê poderá sugerir medidas de capacitação e/ou capacitação comportamental para 

possibilitar uma designação futura, caso seja de interesse da SAR. 

NOTA: Quando não envolver situação que motive a designação do Comitê, a exclusão poderá 

ser por portaria sem demandar análise do mesmo. Se enquadram nesta situação, por exemplo, 

solicitação do próprio instrutor ou da chefia imediata para adequação dos recursos humanos. A 

portaria de exclusão deverá citar a(s) portaria(s) de designação(ões) e a motivação da exclusão. 
 

8.5.6. Análise de pré-requisitos necessários ao credenciamento do servidor público da ANAC 

tratado na ITD-401-02. 

No interesse da SAR, poderão ser designados para atuação de acordo com o perfil de auditor e 

servidor designado para fiscalização – aeronavegabilidade os servidores que possuam requisitos 

alternativos aos solicitados na ITD-401-02. 

Estes servidores deverão, obrigatoriamente; 
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• Ser Técnicos em Regulação de Aviação Civil ou Especialistas em Regulação de Aviação 

Civil ou cargo equivalente; 

• Ter   concluído   com   aproveitamento   o   curso Inspetor de Aviação Civil em 

Aeronavegabilidade – Formação ou equivalente; e 

• Ser submetidos ao Comitê. 

Entenda-se por cargo equivalente aqueles de concursos anteriores ou conforme regulamentado 

pela Instrução Normativa nº 006 ou documento equivalente que venha a substituí-la. 

O Comitê deverá analisar isoladamente cada caso, tendo por objeto: 

(1) Currículo completo; 

(2) Declaração de experiência na área aeronáutica; 

(3) Comprovante de escolaridade; e 

(4) Certificados de cursos de familiarização em produto aeronáutico e/ou 

aeronavegabilidade. 

Os documentos listados acima servirão de base para que o Comitê possa analisar: formação 

acadêmica; pós-graduação; experiência acadêmica complementar; diversidade de formação em 

cursos; e experiência profissional, em especial as relacionadas com a área fim na 

Aeronavegabilidade. 

O Comitê poderá solicitar os documentos e/ou fontes de consulta que se fizerem necessários. 

Tomando por base a situação descrita em 8.1(a)(6) da ITD-401-02, poderá ser adotado pelo 

Comitê o valor de 180 horas de capacitação em cursos para comprovação de conhecimento 

aeronáutico. 

O Comitê poderá considerar as temáticas descritas na ITD-401-04 relacionadas à familiarização 

aeronáutica ou outras relacionadas à aviação civil, tais como legislação aeronáutica específica. 

Os cursos Inspetor de Aviação Civil em Aeronavegabilidade – Formação e Formação de 

Especialista em Regulação de Aviação Civil (integrante do concurso) não poderão ser 

computados para efeitos de contagem de horas de capacitação. 

Sugere-se utilizar como referência de contabilização da equivalência entre hora de capacitação 

e experiência profissional, até o limite de 03 anos: 

• 01 ano de efetivo exercício na área fim da ANAC ou de empresa/instituição de Aviação 

Civil: 30 horas; e 

• 01 ano de efetivo exercício na área meio da ANAC ou de empresa/instituição de 

Aviação Civil: 10 horas. 

Após a análise, se o Comitê não considerar o indicado apto, poderá sugerir outras medidas não 

descritas aqui, como, por exemplo, treinamento específico ao servidor para torná-lo apto a 

exercer as funções esperadas, condicionando a designação ao cumprimento de tais medidas, 

caso seja de interesse da SAR. 
 

8.6. Disposições finais 

A decisão resultante das deliberações do Comitê, lavrada em competente Ata de Reunião, 

deverá ser ratificada ou retificada através de Portaria do Superintendente de 

Aeronavegabilidade a ser publicada em BPS. 

O quórum para a tomada de decisão do Comitê deverá ser composto de no mínimo seis (6) 

integrantes, sendo obrigatória a presença do Presidente e do Secretário. 
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Todos os documentos e/ou fontes de consultas deverão estar relacionados no processo e 

arquivados corretamente. 

A decisão resultante das deliberações do Comitê não exclui a instauração de Processo 

Administrativo, quando aplicável, tendo cada qual sua esfera de competência. 

Os casos omissos serão avaliados pela GTGC e encaminhados ao Comitê de Avaliação de 

Qualificação. 

 

 

 

 

 

18 de junho de 2019 

 

 

 
Germano Bayer Junior 

Gerente Técnica de Planejamento e Acompanhamento – GTPA  


