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Instrução de Trabalho Detalhada 
ITD-242-01 revisão 2 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Credenciamento de Examinador de Mecânico de Manutenção Aeronáutica.   

2. CANCELAMENTO 

Este documento, em sua revisão 0, cancela e substitui a revisão 1 do Procedimento Interno – PI-
900-02, de 08 de maio de 2009.  

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha as atividades referentes a credenciamento de examinador credenciado dos 
processos “Credenciar Examinador MMA” e “Autorizar Check de MMA por Examinador 
Credenciado” contidos no MPR/SAR-242 “Vigilância Continuada de Organização de Manutenção 
Aeronáutica”.  

4. OBJETIVO 

Orientar os servidores da ANAC quanto aos procedimentos a serem adotados para o 
credenciamento de profissionais para Examinador de Mecânico de Manutenção Aeronáutica, com a 
finalidade da aplicação de exame de conhecimento prático em Mecânico de Manutenção 
Aeronáutica (MMA), de acordo com RBHA 65. 

5. APLICABILIDADE 

Este procedimento se aplica aos servidores da Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada 
(GGAC). 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

CHT Certificado de Habilitação Técnica 

GCEP Gerência de Certificação de Pessoal 

GGAC Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada 

MMA Mecânico de Manutenção Aeronáutica 

MPR Manual de Procedimentos 

PI Procedimento Interno 

RBHA Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 
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6.2. Definições 

Não aplicável.  

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

• MPR/SAR 242 – Vigilância Continuada de Organização de Manutenção Aeronáutica  

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Considerações Iniciais 

Para obtenção ou revalidação de licença/CHT ou para obter habilitações subsequentes dentro do 
mesmo grupo (motopropulsor, célula ou aviônicos), um requerente a mecânico de manutenção 
aeronáutico deverá, ao final do período de experiência requerido, e dentre outros requisitos, ter sido 
considerado aprovado em exame de conhecimento prático aplicado por servidor designado ou, com 
autorização da ANAC, por Examinador Credenciado da empresa aérea ou de manutenção, 
homologada segundo o RBHA aplicável. 
Este documento apresenta os procedimentos para o credenciamento de profissional como 
Examinador para a aplicação de exame prático em Mecânico de Manutenção Aeronáutica (MMA). 

8.2. Procedimentos 

8.2.1. Elegibilidade 

Para candidatar-se a Examinador Credenciado com a finalidade de aplicar exame de conhecimento 
prático em MMA um profissional deve: 

a) Possuir licença de MMA e Certificado de Habilitação Técnica (CHT) válido, nas habilitações 
nas quais pretenda atuar como examinador credenciado; 

b) Ser designado como Inspetor, de acordo com os requisitos do RBHA 65.101 ou possuir, no 
mínimo, 05 (cinco) anos de experiência, de acordo com o previsto no RBHA 65.103; 

c) Ser indicado pela empresa, através do Diretor de Manutenção, no caso de empresas de 
transporte aéreo, ou pelo Responsável Técnico, em empresas de manutenção, que também assina o 
Requerimento para Credenciamento de Examinador MMA (F-900-16); e  

d) Possuir vínculo empregatício com a empresa que o indicou.  

8.2.2. Solicitação de Credenciamento  

A solicitação de credenciamento deverá ser feita pela empresa de transporte aéreo ou de 
manutenção na qual o profissional está vinculado, e assinada pelo Diretor de Manutenção ou pelo 
Responsável Técnico, conforme aplicável de acordo com o Requerimento para Credenciamento de 
Examinador MMA (F-900-16). 

A seguinte documentação deverá ser enviada à ANAC: 

a) Requerimento para Credenciamento de Examinador MMA, devidamente preenchido, de 
acordo com o Formulário F-900-16; 

b) Uma fotografia 3x4 atualizada do candidato indicado; 
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c) Cópia do Curriculum Vitae do candidato indicado; 

d) Comprovante de designação como Inspetor, de acordo com os requisitos do RBHA 65.101 ou 
comprovante de experiência, de acordo com os requisitos do RBHA 65.103; 

e) Cópia do comprovante do vínculo empregatício com a empresa que o indicou. 

A documentação para o credenciamento do examinador requerida nesta seção, deverá ser 
encaminhada para a GGAC/SAR. 

8.2.3. Credenciamento  

Após a análise da documentação com resultado satisfatório, a GGAC emitirá documento à empresa 
solicitante informando o credenciamento do profissional, e informará à Gerência de Certificação de 
Pessoal (GCEP), que providenciará a inserção do código 16 nos registros do profissional, que indica 
que se trata de um Examinador Credenciado de MMA, de acordo com o RBHA 65, dentro das suas 
habilitações. 

8.2.4. Validade 

O credenciamento como Examinador de MMA é válido por um ano, enquanto permanecer válido o 
CHT do profissional, ou enquanto for mantido o vínculo empregatício com a empresa que o 
indicou. 

A empresa deverá solicitar o descredenciamento quando o profissional perder o vínculo 
empregatício. 

8.2.5. Renovação  

Mantidas as condições iniciais previstas em 8.2.1, a renovação do credenciamento poderá ser feita a 
partir de solicitação da empresa. A informação de que as condições iniciais previstas 8.2.1 
permanecem as mesmas deve ser fornecida pela empresa através de declaração assinada pelo 
Diretor de Manutenção ou pelo Responsável Técnico. 

8.2.6. Prerrogativas 

O examinador credenciado MMA poderá aplicar exame de conhecimento prático nos mecânicos 
vinculados à empresa que o indicou, dentro das limitações do seu CHT e somente após receber uma 
autorização pela ANAC. 

Um examinador credenciado pela ANAC pode aplicar exame de conhecimento prático em 
mecânicos de manutenção aeronáutica de outra empresa, diferente da que requisitou seu 
credenciamento, quando a empresa cedente concordar em ceder o seu examinador credenciado e 
quando receber uma autorização pela ANAC. 

8.2.7. Autorização para realizar o exame prático 

A autorização, conforme mencionado em 8.2.6 e que se refere o RBHA 65.75(d)(3), 65.91(b) e 
65.93(b)(2) será concedida via e-mail pela GGAC, após solicitação endereçada para 
mecanicos@anac.gov.br, sob título: SOLICITAÇÃO DE EXAME PRÁTICO MMA - (Nome da 
empresa). 
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A resposta será copiada para a GCEP para que aquela Gerência tome ciência de que o examinador 
credenciado está autorizado a aplicar o exame prático. A solicitação de autorização deverá conter, 
no mínimo, as seguintes informações: 

a) Nome do examinador credenciado que aplicará o exame prático; 

b) Nomes dos MMA que serão submetidos ao exame; e 

c)  Data, hora e local do exame. 

As autorizações serão numeradas de 1 a 10 da seguinte forma: 1/10,..., 10/10, e então se repetirá a 
numeração da mesma forma. Esta numeração permitirá um controle das autorizações concedidas, 
com o objetivo de cumprir o estabelecido em 8.2.9. 

Na concessão da décima autorização, a empresa deverá ser informada sobre o acompanhamento do 
exame por um INSPAC Aeronavegabilidade da ANAC. 

8.2.8. Empresas estrangeiras operando de acordo com RBAC 129 

As empresas regidas no Brasil pelo RBAC 129 também poderão solicitar o credenciamento de 
examinadores, de acordo com o RBHA 65, desde que cumpram os procedimentos deste documento. 
A assinatura do Diretor de Manutenção poderá ser substituída pela assinatura do representante legal 
da empresa no Brasil. 

8.2.9. Acompanhamento das Atividades do Examinador Credenciado 

A ANAC acompanhará, no mínimo, um exame prático a cada 10 (dez) autorizações concedidas ao 
Examinador Credenciado MMA. 

Este acompanhamento deverá ser realizado de acordo com o Formulário F-900-48. 
 
 

22 de junho de 2017 
 
 
 
 

Hélio Tarquinio Junior 
Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada 


