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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-401-03 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Capacitação em Serviço da Formação Inicial da trilha Auditor e Servidor Designado para 

Fiscalização – Aeronavegabilidade. 

2. CANCELAMENTO 

Não aplicável. 

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha as atividades do processo Revisar Planos de Desenvolvimento da Área 

da SAR para identificar as prioridades de ações de aprendizagem a serem realizadas conforme 

descrito no MPR/SAR-401 intitulado “Gestão do Conhecimento em Aeronavegabilidade – 

Trilhas de Aprendizagem”. 

4. OBJETIVO 

Detalhar a Capacitação em Serviço da Formação Inicial da trilha Auditor e Servidor Designado 

para Fiscalização - Aeronavegabilidade do Programa Específico de Capacitação AIR. 

5. APLICABILIDADE 

Este documento aplica-se aos servidores que realizam as atividades de certificação e 

fiscalização relacionadas ao perfil Auditor e Servidor Designado para Fiscalização – 

Aeronavegabilidade e aos servidores responsáveis pelo controle de qualificação e proficiência 

dos servidores. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

AET Auditoria em Empresa de Transporte Aéreo 

AEV Autorização Especial de Voo 

AIR Aeronavegabilidade 

ALE Aeronave Leve Esportiva 

AOM Auditoria em Organização de Manutenção 

AOP Auditoria em Organização de Produção 

CAARF Certificado de Aeronavegabilidade de Aeronave Recém-Fabricada 

CAE Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação 

CAVE Certificado de Autorização de Voo Experimental 

FAA Ficha de Avaliação e Acompanhamento 
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GGAC Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada 

GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico 

GTAI Gerência Técnica de Auditoria e Inspeção 

GTGC Gerência Técnica de Gestão do Conhecimento de Aeronavegabilidade 

IAC Instrução de Aviação Civil 

IR Inspeção de Rampa 

ITD Instrução de Trabalho Detalhada 

MPR Manual de Procedimentos 

NA Nível de Aprendizagem 

OACI Organização de Aviação Civil Internacional 

OI Ordem de Instrução 

OJT On-the-Job-Training 

RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

RBHA Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

VA Vistoria de Aeronave 

VAO Voo de Acompanhamento 

6.2. Definições 

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-401 – Gestão do Conhecimento em Aeronavegabilidade – Trilhas de 

Aprendizagem 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Capacitação em Serviço 

A Capacitação em Serviço é constituído de 06 áreas de atuação conforme representado a seguir: 

Vistoria de Aeronaves - VA, Auditoria em Organização de Manutenção - AOM, Auditoria em 

Organização de Produção - AOP, Auditoria em Empresa de Transporte Aéreo - AET, Inspeção 

de Rampa - IR e Voo de Acompanhamento - VAO.  
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A Capacitação em Serviço é destinada, preferencialmente, aos servidores lotados nas GGAC e 

GTAI, dada à natureza e peculiaridade das funções requeridas nessas áreas. 

A finalização de todas as Capacitações em Serviço que compõem cada área de atuação, de 

forma no mínimo satisfatória, confere proficiência na referida área. Logo, verifica-se que há 

um processo de formação modular, no qual é avaliada a proficiência do profissional para a 

execução do tipo de fiscalização que compõe cada área de atuação.  

A realização da Capacitação em Serviço nas áreas de Inspeção de Rampa e Voo de 

Acompanhamento estará condicionada à conclusão prévia na área de Vistoria de Aeronaves. 

A Capacitação em Serviço é desenvolvida em 03 Níveis de Aprendizado – NA, conforme 

aplicável: 

(a) NÍVEL 1 – CONHECIMENTO – é o nível mais elementar, compreendendo basicamente o 

conhecimento e a memorização. Caracteriza-se por se tratar de um contato inicial, uma ideia 

geral a respeito do assunto ou de suas partes, constituindo-se numa assimilação de pontos 

elementares, sem envolvimento de profundidade e sem qualquer exigência de conclusões ou 

aplicações. 

(b) NÍVEL 2 – COMPREENSÃO – é o nível imediatamente acima do conhecimento. Ou seja, 

o servidor, além de entender ou assimilar o sentido do assunto, precisa compreender o 

relacionamento entre os requisitos técnicos ou regulamentares e a aplicabilidade na situação 

apresentada, e o “como” e “por que” são estabelecidas essas exigências. 

(c) NÍVEL 3 – APLICAÇÃO – é o nível imediatamente acima da compreensão. Neste nível o 

inspetor deverá aplicar as abstrações apropriadas em uma determinada situação, demonstrando 

domínio e correta aplicabilidade quanto ao assunto ministrado. 

Segue abaixo o conteúdo quantitativo e qualitativo das Capacitações em Serviço para cada área 

de atuação e os respectivos NA requeridos. 

 

VISTORIA DE AERONAVES (VA) 

ÁREA Níveis Observações 

RBHA/RBAC 91 NA1+NA2+NA3 
A realização das Capacitações em Serviço nos três níveis, segundo apenas um 

RBHA/RBAC, implica em proficiência apenas no respectivo RBHA/RBAC; 

Capacitação em 

Serviço 

Vistoria de Aeronaves 

Auditoria em Organização de Manutenção 

Auditoria em Organização de Produção 

Auditoria em Empresa de Transporte Aéreo 

Inspeção de Rampa 

Voo de Acompanhamento 
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RBAC 135 

A realização das Capacitações em Serviço nos três níveis, alternando entre 

RBHA/RBAC, implica em proficiência nas respectivas áreas em que foram realizadas, 

tornando mais eficiente a formação do servidor; 

Se todas as três Capacitações em Serviço forem realizadas em aeronaves novas, o 

servidor estará apto apenas a realizar vistorias em aeronaves novas; 

A proficiência em Vistoria de Aeronave RBAC 121 deverá conter, obrigatoriamente, a 
realização de Capacitação em Serviço nível 2 ou 3. 

RBAC 121 

AEV NA3 

A conclusão em cada uma das áreas implica em proficiência(s) na(s) respectiva(s) 
área(s); A conclusão em todas as áreas implica proficiência também em Vistoria de Aeronaves 

RBHA/RBAC 91, 135 e 121; 

O servidor proficiente em VA 91, 135 e 121, conforme regra acima, poderá realizar 
também as demais Capacitações em Serviço em Vistoria de Aeronave, de acordo com critérios 

da SAR e do setor de lotação do servidor. 

CAARF NA1+NA3 

CAVE NA1+NA3 

Flight Standard NA1+NA2+NA3 

CAE 

NA1+NA2+NA3  

(arn. usada) + 
NA3 (arn. nova) 

ALE NA1+NA3 
O servidor proficiente em Vistoria de Aeronave RBHA/RBAC 91 necessitará apenas de 

Capacitação em Serviço nível 3. 

AUDITORIA EM ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO (AOM) 

RBAC 145 NA1+NA2+NA3 Capacitação em Serviço realizada em organização de manutenção RBAC 145. 

AUDITORIA EM ORGANIZAÇÃO PRODUÇÃO (AOP) 

RBAC 21 NA1+NA2+NA3 Capacitação em Serviço realizada em organização de produção RBAC 21. 

AUDITORIA EM EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO (AET) 

RBAC 135 

NA1+NA2+NA3 

A realização das Capacitações em Serviço nos três níveis, segundo apenas um RBAC, 

implica em proficiência apenas no respectivo RBAC; 
A realização das Capacitações em Serviço nos três níveis, alternando entre RBAC, 

implica em proficiência nas respectivas áreas em que foram realizadas. RBAC 121 

INSPEÇÃO DE RAMPA (IR) 

RBAC 135 e 121 NA3 
Capacitação em Serviço realizada em empresa de transporte aéreo RBAC 135 ou 121; 
Necessária proficiência prévia em VA para realização da capacitação. 

VOO DE ACOMPANHAMENTO (VAO) 

RBAC 135 e 121 NA3 
Capacitação em Serviço realizada em empresa de transporte aéreo RBAC 135 ou 121; 

Necessária proficiência prévia em VA para realização da capacitação. 

O servidor proficiente em Vistoria de Aeronaves RBHA/RBAC 91, 135 e 121 precisará apenas 

de treinamento teórico para Vistoria de Aeronaves CAE e CAARF, sendo dispensáveis as 

respectivas Capacitações em Serviço nestas áreas de atuação.  

É importante que o instrutor de Capacitação em Serviço seja criterioso nesta avaliação, de 

acordo com o nível de aprendizado descrito acima, e faça todas as observações e recomendações 

que julgar pertinentes para suprir as necessidades de formação. 

8.1.1. Registros/controle da capacitação 

Os registros de Capacitação em Serviço devem ser arquivados nas pastas de cada servidor para 

evidenciar a realização do treinamento. Além dos registros físicos, a GTGC alimentará o 

sistema de registro de capacitação. 

A responsabilidade da Capacitação em Serviço será do gerente do setor em que o instrutor 

estiver lotado, cabendo ao setor o envio do formulário devidamente assinado o mais 

prontamente possível (prazo ideal de 20 dias, a contar da data de conclusão do treinamento), à 

GTGC para atualização do sistema de registro. 
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8.1.2. Avaliação da Capacitação em Serviço 

(a) Critérios para aprovação em uma Capacitação em Serviço.  

O servidor será aprovado em uma Capacitação em Serviço quando obtiver todos os conceitos 

no mínimo satisfatórios (S), em todos os itens de instrução.  

O servidor poderá ser considerado aprovado quando obtiver até 2 conceitos deficientes (D), no 

máximo, na Capacitação em Serviço, Entretanto, os itens de instrução nos quais foram 

atribuídos conceitos deficientes deverão ser avaliados na próxima capacitação.  

(b) Critérios para reprovação em uma Capacitação em Serviço. 

 O servidor que receber 3 ou mais conceitos deficientes (D) em uma Capacitação em Serviço 

será considerado reprovado. 

Será permitido ao servidor reprovado em uma capacitação repeti-la, cabendo ao Instrutor 

elaborar recomendações específicas no formulário.  

O servidor reprovado em 3 Capacitações em Serviço de uma mesma área de atuação será 

reprovado na área, devendo ser submetido ao Comitê de Avaliação de Qualificação.  

Caberá ao Comitê de Avaliação de Qualificação ratificar, retificar ou sugerir outras medidas. 

8.1.3. Proficiência 

Visando manter a proficiência, é desejável que o servidor realize no mínimo uma atividade por 

ano relacionada às devidas áreas.  

É responsabilidade de cada Gerência/Setor avaliar a manutenção da proficiência de seus 

serivdores e/ou instrutores de Capacitação em Serviço. 

A não realização de atividade técnica profissional poderá implicar na revogação da proficiência. 

A proficiência revogada em alguma área de atuação só será restabelecida após a realização de 

Capacitação em Serviço NA 3 do referido módulo. 

8.2. Instrutores na Capacitação em Serviço 

Para exercer a função de instrutor de Capacitação em Serviço, o inspetor deve passar pela 

avaliação do Comitê de Avaliação de Qualificação, que definirá a capacidade do servidor em 

fornecer a instrução, designando-o como instrutor. 

A designação de instrutor é uma prerrogativa da SAR que está atrelada à necessidade de 

formação de seus servidores. Não se trata de uma progressão natural das funções. Para tanto, 

será observado, por exemplo: a necessidade de servidores a serem formados por área de atuação, 

a quantidade de instrutores em potencial, em cada área, e até mesmo uma quantidade mínima 

de instrutores para cada área de atuação. 

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

que realize o curso de capacitação para desempenho das novas atribuições. 

8.3. Disposições finais 

Poderá ser requerido ao servidor que não tenha realizado Capacitação em Serviço em empresa 

de grande porte, mesmo se tornando proficiente na respectiva área de atuação, que participe de 

nova capacitação com NA 3 onde o instrutor ateste a sua capacidade em auditar empresa de 



20/04/2016 ITD-401-03 Revisão 00 
 

Origem: GTGC/SAR ANAC Página 6 de 7 
 

grande porte ou base tipo específico. 

A critério da GGCP, poderá ser fornecido Capacitação em Serviço aplicável aos servidores da 

GGAC àqueles que executam atividades relativas aos processos inerentes à certificação de 

produto aeronáutico sob o aspecto da aeronavegabilidade. 

Os inspetores formados até a data de publicação do MPR-040, revisão 00 de 22 de abril de 

2009, ou seja, que já cumpriram as Ordens de Instrução - OI segundo os critérios da Instrução 

de Aviação Civil 3143 – IAC 3143, revogada pela Resolução nº 92 de 11 de maio de 2005, não 

precisam se submeter à nova etapa de formação básica. Entretanto, as necessidades de 

complementação de formação do servidor que cumpriu as OI 1 até a OI 10, devem ser sanadas 

quando designado para atuar em áreas nas quais o treinamento anterior não o tenha capacitado. 

Poderá ser utilizado o CJIA para deliberar sobre tal situação de complementação de formação. 

Serão considerados proficientes por área concluída, dentro da filosofia de formação modular, 

os inspetores que já tenham cumprido as Ordens de Instrução equivalentes de cada área de 

atuação, conforme a tabela abaixo. 

 
Tabela de equivalência de Capacitação em Serviço (OI da IAC 3143) para poder atuar modularmente, 

aplicável aos inspetores que já realizaram determinadas OI da IAC 3143 até a data de publicação do 

MPR-040, Revisão 00 

Cap. 
Serviço 

(NA) 

Vistoria de 

Aeronave 91 

Vistoria de 

Aeronave 135 

Vistoria de 

Aeronave 121 

Auditoria em 

Organização 145 

Auditoria em 

Empresa 135 

Auditoria 

em Empresa 

121 

Cap. 

Serviço 

(1) 

OI 1 OI 1 OI 1 OI 2 OI 3 OI 3 

Cap. 

Serviço 

(2) 

OI 4 OI 4 OI 4 OI 5 OI 6 OI 6 

Cap. 

Serviço 

(3) 

OI 7 OI 7 (em 

aeronave 135) 

ou OI 10 

OI 7 (em 

aeronave 135) 

ou OI 10 

OI 8 OI 9 ou OI 11(no 

nível de 

aprendizagem 3) 

OI 11 (no 

nível 

aprendizagem 

3) ou OI 11 

(no nível de 

aprendizagem 

2) + OI 9 

Cap. 

Serviço 

(3) 

  OI 12    

Após a revisão 07 do MPR-040, de 22 de outubro de 2010, as ações de aprendizagem 

anteriormente denominados OJT (On the Job Training) passaram a ser denominados 

Capacitação em Serviço. 

Segue ainda a numeração versus nomenclatura das OI constantes da revogada IAC 3143 para 

consulta, que somente deve ser usada para fins de análise sobre qual estágio de formação o inspetor 

se encontra e para inferir quais capacitações deste procedimento restam ser cumpridas para poder 

atuar modularmente. 

OI 01/IA – Vistoria de Aeronaves – RBHA 91 – Nível de Aprendizagem 1; 

OI 02/IA – Auditoria em Organização de Manutenção – RBAC 145 – Nível de Aprendizagem 

1; 

OI 03/IA – Auditoria em Empresa de Transporte Aéreo – RBAC 135 – Nível de Aprendizagem 

1; 

OI 04/IA – Vistoria de Aeronaves – RBAC 135 – Nível de Aprendizagem 2; 

OI 05/IA – Auditoria em Organização de Manutenção – RBAC 145 – Nível de Aprendizagem 
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2; 

OI 06/IA – Auditoria em Empresa de Transporte Aéreo – RBAC 135 – Nível de Aprendizagem 

2; 

OI 07/IA – Vistoria de Aeronaves – RBHA/RBAC 91/135 – Nível de Aprendizagem 3; 

OI 08/IA – Auditoria em Organização de Manutenção – RBAC 145 – Nível de Aprendizagem 

3; 

OI 09/IA – Auditoria em Empresa de Transporte Aéreo – RBAC 135 – Nível de Aprendizagem 

3; 

OI 10/IA – Vistoria de Aeronaves – RBAC 135 – Nível de Aprendizagem 3; 

OI 11/IA – Auditoria em Empresa de Transporte Aéreo – RBAC 121 – Nível de Aprendizagem 

2/3; 

OI 12/IA – Vistoria de Aeronaves – RBAC 121 – Nível de Aprendizagem 3. 

Capacitação em Serviço é a ação de aprendizagem em si. O documento com o registro da ação 

é a Ficha de Avaliação e Acompanhamento – FAA. Estas fichas estão disponíveis como 

formulários padronizados na intranet SAR de acordo com as áreas de atuação. 

O Programa Específico de Capacitação AIR, em especial a trilha Auditor e Servidor Designado 

para Fiscalização – Aeronavegabilidade, substituiu tacitamente os dispositivos do MPR-040, 

entretanto, este MPRI complementa as condições específicas da formação de servidores nesta 

trilha. A capacitação realizada antes da publicação do programa não requer revalidação. 

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

Qualificação. 

 

 

 

 

20 de abril de 2016 

 

 

Cleide de Andrade Gomes 

Gerente Técnica de Gestão do Conhecimento de Aeronavegabilidade 


