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Instrução de Trabalho Detalhada AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADEITD-442-01 (Revisão 00)

I.   TÍTULO
Supervisão de Profissionais Credenciados no Âmbito da GTCO.

 
II.   CANCELAMENTO

 Não aplicável.
 
III.   REFERÊNCIAS

Esta ITD contém instruções complementares pertinentes à atividade de monitoramento de PCA e PCF, previstas pelo MPR/SAR-442.
 
IV.   OBJETIVO

Esta instrução fornece informações e orientações para supervisão e monitoramento de Profissionais Credenciados em Fabricação (PCF) e
Profissionais Credenciados em Aeronavegabilidade (PCA), habilitados no Grupo E (Exportação de Aeronaves) e Grupos D1 e D2 (Aviação Experimental),
conforme definido nos itens 5.3 e 5.4, respectivamente, da IS 183-002.

A capacidade da ANAC em executar uma supervisão adequada depende de equilibrar seus recursos humanos à sua carga de trabalho e ao número
de Profissionais Credenciados (PC), a fim de fornecer um nível mínimo de supervisão. 

Nota: para maiores detalhes sobre os Grupos D1 e D2, consultar a ITD-441-03

 
V.   APLICABILIDADE

Aplica-se à GTCO, na realização de atividades concernentes ao supervisionamento de PCA e/ou PCF, as seguintes ações: 

Monitoramento 

Registro 

Avaliação 

 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
1. Siglas

BDPC Banco de Dados de Profissional Credenciado
GTCO Gerência Técnica de Certificação de Organizações e Inspeção 
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
MPR Manual de Procedimentos
PC Profissional Credenciado 
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade

2. Definições
BDPC - Tem o objetivo de registrar as atuações dos Profissionais Credenciados. Serve como subsídio para tomada de decisão nos processos de renovação de
credenciamento e descredenciamento. Arquivos relativos a resultado de vistorias que não cumpram as exigências estabelecidas pela agência, e-mails entre orientador e
PC e formulários de monitoramento são exemplos de documentos que devem ser registrados no BDPC e arquivados no processo de credenciamento do PC (SEI). 
FEEDBACK: Dar ciência contínua aos PC a respeito de seu desempenho, através de meios rastreáveis (e-mail, ata de reunião, F-442-01, etc.), os quais devem
ser referenciados no BDPC e arquivados no processo SEI individual do PC (dossiê).
Monitoramento de atividade de PC - O Orientador monitorará a atividade do PC através de análise quanto à exatidão de registros e relatórios de trabalho e da
observação da atividade, para assegurar-se de que procedimentos apropriados, técnicas e métodos satisfatórios de inspeção estejam sendo utilizados. O Orientador deve
usar sua experiência para estabelecer o nível de análise sobre a documentação produzida pelo PC.
 
 

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

MPR/SAR-442 SUPERVISIONAR PCF E PCA NO ÂMBITO DA GTCO
IS-183-002 Processo de credenciamento de pessoa física na SAR e de examinador de MMA, e orientações de atuação para os profissionais credencia
ITD-441-03 Instruções para emissão de parecer técnico para o credenciamento, renovação e descredenciamento de profissionais credenciados em aer
F-442-01 CHECK LIST PARA MONITORAMENTO DA ATIVIDADE DE PC

 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
1. Monitoramento
1.1.  A cada 10 (dez) atividades ou pelo menos uma vez no período entre as renovações de seu credenciamento, deverá o Orientador (ou Servidor da
GTCO tecnicamente habilitado e disponível na ocasião) testemunhar a inspeção de conformidade (partes, set-up ou aeronave) ou vistoria realizada pelo PC para
assegurar que técnicas satisfatórias estão sendo por ele empregadas.

Nota: a critério da Gerência da GTCO, em função da disponibilidade de Servidores, a quantidade de atividades entre monitoramentos pode ser extendida até
um máximo de 40% (14 atividades no total).

1.2. O Orientador (ou Servidor da GTCO tecnicamente habilitado e disponível na ocasião) deverá assegurar que toda a documentação produzida pelo
PC esteja sendo processada de acordo com os requisitos apropriados e todas as orientações fornecidas (incluindo o material de orientação oficialmente divulgado
pela GTCO). Este deve também analisar a documentação apresentada pelo PC e discutir com ele todas as discrepâncias eventualmente identificadas, se necessário.
1.3. O Orientador (ou Servidor da GTCO tecnicamente habilitado e disponível na ocasião) deverá documentar a atividade do PC, registrando todos os
dados relativos às atividades a ele atribuidas no BDPC que está disponível na rede GTCO em T:\GTCO\USO SECRETARIA\1 Secretaria
Técnica\Monitoramentos\Monitoramentos PCF_ PCA formulários\2XXX.
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Nota: A cada ano corrente deverá ser gerado um novo arquivo, onde o nome deverá ser alterado, inserindo-se o ano corrente após a última barra.

1.4. A atividade de monitoramento do PC deve ser documentada no formulário F-442-01, que deve ser arquivado no dossiê de credenciamento do PC
no SEI.
 
2. Registro
2.1. Conforme estabelecido nos itens 1.2 e 1.3, toda supervisão e monitoramento de atividades de PC deve ser registrada no BDPC.
2.2. Registros que demonstrem que não foram cumpridas as exigências e padrões técnicos definidos pela ANAC, como por exemplo os arquivos
apresentados no pacote de resultado de inspeções de coformidade ou vistorias, devem gerar e-mails de orientação a serem enviados ao PC. Estes e-mails, bem
como os Formulários F-442-01 gerados durante atividades de monitoramento realizadas com acompanhamentos da ANAC, devem ser registrados no BDPC e
arquivados no processo de credenciamento do PC (SEI).
 
3. Avaliação

Pelo menos uma vez durante a validade de cada credenciamento (períodos entre renovações), o Orientador deve se reunir pessoalmente ou
virtualmente com seus orientados, para discutir o desempenho de cada PC.

Ele deve determinar e iniciar a ação corretiva apropriada (por exemplo, treinamento adicional, orientação ou aplicação de Ordem de Avaliação,
conforme previsto na IS-183-002) se o PC não demonstrar estar utilizando métodos, técnicas e práticas aceitáveis.

Dentro de 30 (trinta) dias após a implementação da ação corretiva, o Orientador conduzirá uma sessão de feedback para determinar se o
desempenho do PC está sendo aceitável. Se este desempenho permanecer insatisfatório, o Orientador discutirá o possível cancelamento do credenciamento em
uma reunião colegiada entre Coordenação e Orientadores da CCIP, a ser posteriormente comunicada ao Gerente da GTCO.

As evidências de desempenho insatisfatório e a data do feedback devem ser registradas no formulário F-442-01.
O Orientador deve assegurar a atualização do BDPC para refletir esta reunião anual.

Nota: As situações relativas a segurança de voo (safety-related) devem ser tratadas e/ou corrigidas imediatamente.

 
 
IX.   DISPOSITIVOS FINAIS

Em caso de conflito desta ITD com outra orientação, deve prevalecer o documento de hierarquia superior ou, caso não exista, o mais recente.
 

Documento assinado eletronicamente por Cesar Rodrigues Hess, Gerente Técnico de Certificação de Organizações e Inspeção, em 31/08/2022, às 16:08,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 7151304 e o código CRC
6452E52F.
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