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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-441-03 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Instruções pra emissão de parecer técnico para o credenciamento, renovação e descredenciamento 

de profissionais credenciados em aeronavegabilidade do grupo D. 

2. CANCELAMENTO 

Não aplicável.  

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha atividades do processo “Atestar Capacidade Avaliada para Candidato a 

Credenciamento na SAR” e do processo “Conduzir Renovação do Credenciamento de Pessoa Física 

na SAR” contido no MPR/SAR-441 intitulado “Credenciamento de Pessoas Físicas na SAR”.  

4. OBJETIVO 

Esta ITD pretende relacionar as particularidades e critérios a serem adotados pelos analistas da 

GTAI, em relação ao credenciamento, renovação e descredenciamento de profissionais 

credenciados em aeronavegabilidade do grupo D. 

5. APLICABILIDADE 

Aplica-se aos analistas de processos de candidatos ao credenciamento de pessoas físicas no grupo D 

da Gerência Técnica de Auditoria e Inspeção (GTAI).  

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

GRU Guia de Recolhimento da União 

GTAI Gerência Técnica de Auditoria e Inspeção 

IS Instrução Suplementar 

MPR Manual de Procedimentos 

OI Ordem de Instrução 

PCA Profissional Credenciado em Aeronavegabilidade 

RBAC Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 

6.2. Definições 

Não aplicável. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 MPR/SAR-441-R00 – Credenciamento de Pessoas Físicas na SAR 
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 RBAC 183 - Credenciamento de pessoas 

 IS 183-002 – Credenciamento de Pessoa Física na SAR 

 F-110-08 - Declaração de Qualificação do candidato 

 F-110-18 - Registro do Processo de Credenciamento 

 F-110-19 - Parecer da Comissão de Avaliação 

 F-110-11 - Relatório de Atividades do Profissional Credenciado em Aeronavegabilidade 

 F-110-13 - Solicitação para Autorização de Realização de Vistoria de Aeronave por PCA 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Verificação da documentação pelo analista GTAI. 

Mesmo já tendo sido feita uma análise inicial da documentação enviada pelo candidato pela 

coordenação do sistema de credenciamento, o analista da área técnica deverá criteriosamente 

também fazê-la. Tais verificações deverão contemplar os seguintes tópicos, conforme previsto na IS 

183-002: 

a) Título profissional ou licença emitida pela ANAC e registro no CREA; 

b) Experiência mínima de dois anos, sendo no mínimo 1 ano recente antecedente ao pedido de 

credenciamento; 

c) Indicação da empresa empregadora se houver vínculo profissional e cópia autenticada da 

carteira de trabalho; 

d) Carta de apresentação pessoal; 

e) Declaração de qualificação – F-110-08; 

f) Curriculum Vitae; 

g) Comprovante de pagamento da GRU. 

8.2. Análise do candidato. 

Inicialmente o analista deverá checar se há a necessidade de incluir novos profissionais no sistema 

ou se há capacidade de gerenciamento. Concluindo-se pela não necessidade de credenciamento, o 

registro deverá ser feito no F-110-18. Em relação a este tema, a GTAI poderá emitir em caráter 

temporário e sempre que julgar adequado, um memorando dirigido ao grupo de coordenação de 

PCA, suspendendo a admissibilidade de novos processos de credenciamento de profissionais no 

grupo D. Este pedido poderá ser revogado a qualquer tempo, sempre que a GTAI julgar necessário 

aumentar ou renovar o efetivo de PCA.  

O analista deverá analisar criteriosamente a documentação recebida em relação a toda a experiência 

pregressa do candidato, com ênfase àquelas obrigatórias listadas acima, como experiência 

comprovada, experiência recente, experiência já vivida com aviação experimental, formação, 

registro profissional no conselho fiscalizador, etc. 

Para todos os efeitos de elegibilidade ao credenciamento, o candidato poderá ser elegível aos dois 

grupos simultaneamente, ou então somente a D1, pois, os conhecimentos e práticas de D1, são pré-

requisitos para também ser D2. 
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Se o candidato já tiver experiência anterior e recente com a vistoria ou manutenção de aviões 

experimentais, automaticamente ele estará elegível a ser credenciado no grupo D1, mas no grupo 

D2 será necessário ser submetido a pelo menos uma OI neste grupo. Se a experiência do candidato 

nesta aviação for limitada apenas a responsabilidade técnica pelo acompanhamento da construção, 

ou seja, sem experiência prática com vistorias ou contato direto com aeronaves, então será 

necessário fazer um total de duas OI práticas, ou seja, se for elegível para o grupo D1, duas OI neste 

grupo; se for elegível para D1 e D2, uma OI para o grupo D1 e outra OI para o grupo D2. 

Se o candidato nunca teve experiência com a aviação experimental, mas possui experiência mínima 

e recente com aviação certificada de pequeno porte, de acordo com a avaliação do analista o 

candidato poderá ser elegível a ser credenciado nos grupos D1 e D2, entretanto, o candidato deverá 

fazer duas OI (uma para o grupo D1 e outra para o grupo D2). Em relação à falta de experiência do 

candidato com vistorias ou contato direto com aeronaves, vale a mesma regra do parágrafo anterior 

para fins de execução de OI. 

Durante o processo de avaliação, fica a critério do analista fazer uma entrevista com o candidato 

pessoalmente ou via telefônica, afim de esclarecer eventuais dúvidas e mesmo estabelecer este 

contato pessoal. 

A aceitação definitiva do candidato ao credenciamento fica vinculada à participação do mesmo em 

treinamento teórico específico no qual o candidato deverá obter rendimento mínimo de 70% em 

avaliação objetiva a ser aplicada no treinamento. 

8.3. O analista que considerar a aceitação de um determinado profissional, deverá fazê-lo 

através do formulário F-110-18.Monitoramento do profissional credenciado 

O monitoramento do profissional credenciado no Grupo D pode ser efetuado à distância através do 

material de vistoria enviado pelo profissional para a ANAC e complementarmente também 

fisicamente a cada 12 vistorias feitas pelo profissional. 

Uma planilha eletrônica arquivada na pasta de PCA na rede GTAI deve ser utilizada para controlar 

as vistorias feitas por cada profissional de modo a se gerenciar os eventos em que deverão ocorrer o 

monitoramento. 

Os analistas dos processos de vistoria executados pelos profissionais credenciados deverão informar 

sobre a performance do profissional e com base nessa informação poderá-se espaçar mais ou 

mesmo diminuir os intervalos de monitoramento físico do profissional, baseado na confiabilidade e 

recorrência de problemas detectados. 

Sempre que ocorrerem faltas graves por parte do profissional credenciado em relação aos processos 

de vistoria ou de qualquer outra natureza que possa ferir alguma das premissas listadas no item 5.1. 

da IS 183-002, o analista do trabalho feito pelo PCA deverá guardar estas evidências na pasta 

eletrônica do profissional existente na rede GTAI afim de compor material histórico que possa ser 

utilizado como referência na renovação de credenciamento do profissional. Se o analista considerar 

que há falta grave de qualquer natureza, deverá avisar imediatamente o orientador para que este 

possa avaliar e, se for o caso, adotar medidas imediatas. 

8.4. Autorização de vistoria para o PCA. 

O Profissional Credenciado somente poderá executar uma atividade quando a ANAC receber o 

formulário F-110-13 do proprietário/construtor da aeronave indicando o PCA para a execução da 

atividade e autorizar esta atividade devolvendo ao interessado o respectivo formulário com a 

autorização. 

O formulário devidamente autorizado deve ser digitalizado para envio ao interessado por e-mail e 

uma cópia eletrônica deve ser salva na pasta eletrônica do PCA na rede GTAI. O documento físico 
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deve ser arquivado na pasta do PCA existente no arquivo de aviação experimental e leve esportiva 

da GTAI. 

8.5. Renovação de credenciamento do PCA. 

O analista deverá receber o processo de solicitação de renovação do grupo de coordenação de 

credenciamento, o qual já deverá vir pré-analisado. 

O analista deverá verificar se o PCA fez o treinamento recorrente ou equivalente. Também deverá 

avaliar os dados dos monitoramentos tanto documental quanto físicos do PCA e eventualmente 

alguma outra ocorrência que tenha sido considerada crítica ou que de algum modo tenha atentado 

contra as premissas listadas em 5.1. da IS 183-002. 

Com base em toda esta análise, o analista (orientador), deve dar seu parecer quanto à renovação ou 

não do credenciamento do profissional. Se a decisão do analista for pelo não credenciamento mas o 

gerente aceitar em renovar, o gerente da GTAI deverá indicar outro analista o qual deverá 

demonstrar estar de acordo com esta indicação. 

8.6. Descredenciamento de profissional credenciado 

O descredenciamento de um PCA deve ser balizado na análise global dos trabalhos feitos, 

resultados dos monitoramentos e comportamento exemplar global do profissional enquanto 

engajado em qualquer tipo de atividade aeronáutica e não somente no desempenho de sua atividade 

como PCA. Honestidade, confiança, ética profissional, reputação de alto grau de integridade, entre 

outras qualificações, são comportamentos característicos dos indivíduos e portanto tais 

comportamentos podem ser exemplares ou não. 

Com base na análise de todo o contexto e de posse de evidências, o analista/orientador pode 

determinar que o profissional seja descredenciado. Se o Gerente optar pelo não descredenciamento, 

ou, se em última instância o comitê de avaliação também chegar a esta conclusão, o gerente da 

GTAI deverá indicar outro orientador para assumir o PCA o qual deverá demonstrar estar de acordo 

com esta indicação. 
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Pedro Henrique Leite Paludo 

Gerente Técnico de Auditoria e Inspeção 


