
Origem: GTGC/SAR ANAC Página 1 de 4 

 

Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-401-05 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Registro e arquivamento de documentação relacionada à capacitação dos servidores da SAR e 

demais servidores atuantes em Aeronavegabilidade. 

2. CANCELAMENTO 

Este documento cancela e substitui o Procedimento Interno no 050-01 revisão 00, de 08 de maio 

de 2009; o Procedimento Interno no 900-03 revisão 00, de 07 de maio de 2009; e o Procedimento 

Interno no 900-04 revisão 00, de 07 de maio de 2009. 

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha o processo Gerenciar os registros de capacitação de servidores da SAR 

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

Trilhas de Aprendizagem”. 

4. OBJETIVO 

Este documento esclarece sobre a forma de registro e arquivamento de documentação 

relacionada com a capacitação dos servidores da SAR e demais servidores atuantes de acordo 

com o perfil Auditor e Servidor Designado para Fiscalização - Aeronavegabilidade. 

5. APLICABILIDADE 

Este documento aplica-se aos servidores da Gerência Técnica de Gestão do Conhecimento de 

Aeronavegabilidade – GTGC responsáveis pelo controle do registro, manutenção e controle dos 

dados de capacitação dos servidores da SAR. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

CAS Capacitação em Serviço 

FAA Ficha de Avaliação e Acompanhamento 

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

GTGC Gerência Técnica de Gestão do Conhecimento de Aeronavegabilidade 

INSPAC Inspetor de Aviação Civil 

INSS Instituto Nacional de Seguro Social 

ITD Instrução de Trabalho Detalhada 

MPR Manual de Procedimentos 

OJT On the Job Training 
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SACI Sistema Integrado de Informações da Aviação Civil 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

SGP Superintendência de Gestão de Pessoas 

SisRH Sistema Integrado de Recursos Humanos 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

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

Aprendizagem 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Introdução 

O presente procedimento define em linhas gerais a forma de registro, manutenção e controle 

dos dados de capacitação dos servidores da SAR e demais inspetores. As informações ajudam 

a subsidiar a identificação de lacunas e oportunidades de capacitação, ao contribuir com as 

ações de gestão do conhecimento. 

8.1.1. Sistema de Registro de Capacitação da ANAC 

O Sistema de Registro de Capacitação da ANAC é uma ferramenta destinada ao 

armazenamento de certificados, Fichas de Avaliação e Acompanhamento (FAA) e registro das 

capacitações realizadas pelo servidor. 

A 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. 

O sistema é um módulo do Sistema Integrado de Informações da Aviação Civil – SACI, 

acessível somente aos servidores devidamente autorizados com cadastro e senha. O acesso ao 

SACI é feito no seguinte endereço: https://sistemas.anac.gov.br/saci/. 

Este sistema é organizado em abas contendo as seguintes informações: 

1. Dados Pessoais; 

2. Formação Acadêmica; 

3. Cursos; 

4. Idiomas; 

5. Capacitações em Serviço em Aeronavegabilidade; 

6. Qualificação Operacional; e 

7. Atividade Técnica. 

As abas contendo as informações indicadas nos itens 5, 6 e 7 só são habilitadas quando o 

servidor tem o campo “Ocupação” da aba sobre Dados Pessoais marcado como “Aluno” ou 

“INSPAC”. 

As informações contidas nas abas sobre Dados Pessoais e Formação Acadêmica são oriundas 

do Sistema Integrado de Recursos Humanos – SisRH. 

A carga inicial de cada servidor é realizada pela Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP. 

https://sistemas.anac.gov.br/saci/
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A GTGC é responsável pelo registro, manutenção e controle dos dados inseridos nas abas 

contendo as informações indicadas nos itens 3, 5 e 6 acima. Nenhum dado relevante poderá ser 

incluído no sistema sem que haja evidência documental inequívoca.  

a) Cursos  

Aba de registro das capacitações teóricas. Nesta aba, são cadastradas as seguintes 

informações: Área, Nome do Curso, Instituição, Carga Horária, Período, Fase da 

Capacitação. Cada certificado ou, na ausência deste, documentação comprobatória deve ser 

incluída como anexo ao registro. 

b) Capacitações em Serviço em Aeronavegabilidade 

Aba de registro das capacitações práticas, denominada Capacitação em Serviço. Nesta aba, 

são cadastradas as seguintes informações: Módulo, Nível, Setor, Conclusão, Instrutor ou 

Instrutor Externo. Cada FAA, devidamente preenchida e assinada, deve ser incluída como 

anexo a cada registro. As inclusões de informações de Capacitações em Serviço somente 

poderão ser feitas com a apresentação do relatório assinado pelo instrutor e gerente 

responsável. 

c) Qualificação Operacional 

Aba de registro da situação funcional do Inspetor de Aviação Civil de Aeronavegabilidade. 

Nesta aba, são cadastradas as seguintes informações: Qualificação Operacional, Formação 

Básica, Proficiência, Experiência Relevante em Aeronavegabilidade, Lista de Ocorrências. 

As alterações relativas à proficiência somente serão efetuadas após a publicação da Ata do 

Comitê de Avaliação de Qualificação, ou portaria com a declaração da proficiência. Esses 

documentos são incluídos em Listas de Ocorrência. 

8.1.2. Pastas Físicas 

A GTGC mantém, em arquivo físico, as seguintes pastas físicas: pastas funcionais de servidores 

e pastas funcionais de Inspetor de Aviação Civil de Aeronavegabilidade. É importante destacar 

que o arquivamento oficial na pasta funcional dos servidores é realizado pela SGP, em Brasília. 

A GTGC mantém atualizado apenas o arquivamento dos documentos relacionados aos cursos. 

As pastas funcionais são do tipo “pasta suspensa” e contém os documentos listados a seguir: 

a) Conteúdo das pastas funcionais de servidores 

Estas pastas são divididas em: Ficha Cadastral; Dados Pessoais; Dependentes e Benefícios; 

Dados Funcionais; Cargo Comissionado; Afastamentos; Fichas Financeiras e Frequência; 

Avaliação de Desempenho; Contribuição FGTS, INSS, Previdência Privada; Cursos; 

Diversos; Ocorrências. 

b) Conteúdo das pastas funcionais de Inspetor de Aviação Civil de Aeronavegabilidade 

Estas pastas são divididas em: Informações Gerais/Portarias; CAS/OJT. 

8.1.3. Controle 

A GTGC providencia a consolidação das informações em planilha para subsidiar decisões 

gerenciais. Para casos em que seja necessária uma informação mais completa, a GTGC compara 

com as informações cadastradas no Portal de Capacitação da ANAC, em: 

https://sistemas.anac.gov.br/capacitacao/course/view.php?id=803.   

https://sistemas.anac.gov.br/capacitacao/course/view.php?id=803
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8.2. Disposições finais 

A GTGC é responsável pelo registro, manutenção e controle dos dados de capacitação dos 

servidores da SAR. Os inspetores deverão notificar à GTGC qualquer alteração em seus dados 

cadastrais e os relativos aos treinamentos. Os dados são inseridos e arquivados mediante 

apresentação de documentação comprobatória. Cabe ao servidor a responsabilidade de enviar à 

GTGC essa documentação.  

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 


