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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-401-02 (Revisão 02) 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

 

 

1. TÍTULO 

Critérios de designação e renovação de designação segundo o 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 realizadas por servidor que estiver indicado para 

designação ou renovação de designação de acordo com o perfil Auditor e Servidor Designado 

para Fiscalização – Aeronavegabilidade descrito no MPR/SAR-401 intitulado “Gestão do 

Conhecimento em Aeronavegabilidade – Trilhas de Aprendizagem”. 

 

4. OBJETIVO 

Este documento orienta quanto aos critérios iniciais de designação e à renovação de designação 

de pessoal técnico de AIR no desempenho de atividades de certificação e fiscalização 

relacionadas ao perfil Auditor e Servidor Designado para Fiscalização - Aeronavegabilidade. 

 

5. APLICABILIDADE 

Este documento aplica-se às áreas cujas atribuições requeiram a qualificação de acordo com a 

trilha Auditor e Servidor Designado para Fiscalização - Aeronavegabilidade. 

 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 
 

6.1. Siglas 

AIR Aeronavegabilidade 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

BPS Boletim de Pessoal e Serviço 

GTGC Gerência Técnica de Gestão do Conhecimento de Aeronavegabilidade 

ITD Instrução de Trabalho Detalhada 

MPR Manual de Procedimentos 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

SGP Superintendência de Gestão de Pessoas 

OACI Organização de Aviação Civil Internacional 

6.2. Definições 
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AIR Airworthiness – Aeronavegabilidade. Termo também utilizado para referir-se ao perfil 

dos servidores cujas atribuições estejam relacionadas à aeronavegabilidade, em atividades 

contempladas nos Anexos 8 e 16 da OACI. 

 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

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

Aprendizagem 

 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 
 

8.1. Designação 
 

A critério da SAR, após a conclusão com aproveitamento do Curso Inspetor de Aviação Civil 

em Aeronavegabilidade – Formação (ou equivalente), o servidor poderá ser designado nos 

termos deste documento, desde que também atenda ao descrito na Instrução Normativa nº 006, 

ou documento equivalente que venha a substituí-la, e aos requisitos de: 

(a) Técnicos em Regulação de Aviação Civil, Especialista em Regulamentação de Aviação Civil ou cargos 

equivalentes com formação em: 

(1) Formação técnica em escola militar no âmbito da aviação, como por exemplo as 

especialidades de Mecânico de Manutenção de Aeronaves, Sistemas Elétricos, Eletrônica, 

Instrumentos, Sistema Hidráulico, Hélice, Estrutura e Comunicações; ou 

(2) Formação técnica em Mecânico de Manutenção Aeronáutica ou Mecânico/Eletrônico 

com habilitação Aeronáutica; ou 

(3) Formação de Mecânico de Manutenção Aeronáutica em escola ou aeroclube 

credenciado pela ANAC; ou 

(4) Tecnologia em Manutenção de Aeronaves; ou 

(5) Engenharia Aeronáutica ou Mecânico-Aeronáutica; ou 

(6) Engenharia (qualquer área de formação) com conhecimento aeronáutico adquirido por 

meio de cursos complementares (após a formação) totalizando pelo menos 180 horas ou pós- 

graduação (lato sensu e/ou stricto sensu); 

(b) No interesse da SAR poderão ser credenciados outros servidores mediante análise do 

Comitê de Avaliação de Qualificação tendo por objeto: 

(1) currículo completo, 

(2) declaração de experiência na área aeronáutica, 

(3) comprovante de escolaridade, 

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

aeronavegabilidade, e 

(5) demais cursos que atestem a capacitação do servidor na área aeronáutica. 
 

NOTA 1: Os cursos complementares indicados em 8.1(a)(6) e os cursos de familiarização 

indicados em 8.1(b)(4) podem ter como temática, dentre outras relacionadas à aviação, os 

assuntos descritos na ITD-401-04 para formação inicial. 
 

NOTA 2: Os candidatos enquadrados em 8.1(b) podem ser indicados complementar a formação 

inicial descrita na ITD-401-04 e as instruções para as devidas análises estão descritas na ITD- 

401-01. 
 

8.2. Renovação da designação 
 

A renovação da designação somente será efetuada após a conclusão com aproveitamento do 
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Curso Inspetor de Aviação Civil em Aeronavegabilidade – Atualização/Recorrente (ou 

equivalente), tendo em vista sua obrigatoriedade. 
 

Competirá à SAR realizar gestões junto à Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP visando 

a elaboração do planejamento dos cursos. 
 

A renovação da designação do servidor cuja identificação esteja vencida por menos de 04 anos 

poderá ser efetuado após a conclusão com aproveitamento do Curso Inspetor de Aviação Civil 

em Atualização/Recorrente ou equivalente estabelecido pela SAR. 
 

O servidor que permanecer mais de 04 anos com a identificação vencida, para renovar sua 

designação deverá realizar o Curso Inspetor de Aviação Civil em Aeronavegabilidade – 

Formação ou equivalente, descrito na ITD-401-04. 
 

8.3. Identificação 
 

A identificação de pessoal técnico qualifica o exercício da atividade da fiscalização nos termos 

do art. 197 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro 

de Aeronáutica, e da Lei no 11.182, de 27 de setembro de 2005. 

Quando em serviço, o servidor designado tem livre acesso às aeronaves civis em território 

brasileiro e às aeronaves civis brasileiras em qualquer parte, bem como às instalações de todas 

as empresas e entidades ligadas à aviação civil e à infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, 

exceto nos locais restritos a repartições de outros órgãos. 
 

A emissão da identificação não é responsabilidade da GTGC. 
 

Em caso de extravio da identificação, deverá ser comunicado à SAR-GTGC, por meio de 

Memorando, no prazo máximo de 72 horas, acompanhado do respectivo Boletim de Ocorrência, 

quando aplicável, para cancelamento, e solicitação de reemissão à área competente. 
 

A validade da identificação será de 03 anos a partir da conclusão do Curso Inspetor de Aviação 

Civil em Aeronavegabilidade – Formação, Atualização/Recorrente ou equivalente. 
 

Em caso de devolução, a identificação deve ser entregue à GTGC acompanhada do formulário 

F-401-16 para registro no Sistema de Registro de Capacitação da ANAC, e posterior envio à 

área competente. 
 

8.4. Publicação de designação ou renovação de designação 
 

A designação do servidor para exercer as funções de acordo com o perfil Auditor e Servidor 

Designado para Fiscalização - Aeronavegabilidade ocorrerá por meio de Portaria, publicada em 

Boletim de Pessoal e Serviço, após a manifestação de interesse da Gerência de lotação do 

servidor, por meio de memorando, ou após parecer favorável do Comitê de Avaliação de 

Qualificação. 
 

A renovação da designação do servidor também ocorrerá por meio de portaria, publicada em 

Boletim de Pessoal e Serviço - BPS, após o servidor concluir com aproveitamento o Curso 

Inspetor de Aviação Civil em Aeronavegabilidade – Atualização/Recorrente ou equivalente. 
 

A GTGC será responsável pela elaboração da portaria e pelas ações necessárias à sua 

publicação. 
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8.5. Disposições finais 

Eventualmente poderá ser adotado procedimento diverso do descrito acima para a publicação 

de designação ou de renovação de designação, desde que devidamente documentado. 

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  


