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Examinador Credenciado - Pilotos e
Mecânicos de Voo (RBAC 121)
As empresas que operam
segundo os regulamentos (RBAC 121)
terão a oportunidade de capacitar seus
funcionários para atuação como
examinadores de aviação civil.
De 15 a 19 de abril, a ANAC vai
promover no Centro de Treinamento
da Agência, no Rio de Janeiro, mais
uma edição do curso Examinador
Credenciado – Pilotos e Mecânicos de
Voo (RBAC 121).
O objetivo do curso é padronizar
a
atuação
dos
Examinadores
Credenciados pela ANAC nos padrões

mínimos
estabelecidos
pela
Autoridade de Aviação Civil e pela
OACI, relativos ao desempenho dos
tripulantes em operações de voo.
A turma será formada por
comandantes vinculados a operadores
aéreos detentores de certificado ETA
121 e mecânicos de vôo, indicados
pelo respectivo operador e aceitos
pela ANAC.
As inscrições vão até o dia 25 de
março de 2013. Inscreva-se aqui.

Instrutor AVSEC - Formação
Estão abertas até 21/03 as
inscrições para o curso “Instrutor
AVSEC - Formação”. Este evento
possibilitará
a
formação
dos
instrutores AVSEC de forma que estes
possam atuar na formação de
profissionais para a área de segurança
da aviação civil contra atos de
interferência ilícita. Instrutores que
estão com suas credenciais próximas

do vencimento também deverão fazer
o curso.
O curso tem como objetivos:
Promover a formação de instrutores
certificados para a área de segurança
da aviação civil, qualificando-os a
ministrar aulas nos cursos AVSEC.
(PNIAVSEC – Art. 120); Reconhecer a
importância da utilização das técnicas
de ensino para o êxito da instrução;
Identificar as atribuições do instrutor
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AVSEC durante o curso; Ministrar a
instrução aplicando a metodologia
adequada, bem como os princípios
gerais da aprendizagem e motivação.
(PNIAVSEC – Art. 122).
Com foco nos representantes de
operadores
aeroportuários,
das
empresas de transporte aéreo e das

empresas prestadoras de serviços
auxiliares, o evento acontecerá no
período de 08 a 12/04, no Centro de
Treinamento da ANAC, localizado no
Rio de Janeiro. Os candidatos devem
atentar para os requisitos do curso,
que constam na página de inscrição no
Portal de Capacitação da ANAC.

Examinador Credenciado RBAC 141/103A
Estão abertas as inscrições para
o curso “Examinador Credenciado
RBAC 141/103A”. O evento tem como
objetivo capacitar instrutores de voo
como examinadores credenciados pela
ANAC, padronizando conceitos e
procedimentos relativos às operações
de voo de avaliação de perícia, de
acordo com o estabelecido pela
Agência Reguladora e pela OACI.

los. Confira abaixo os pré-requisitos
necessários:

Poderão participar do evento
Instrutores de voo atuantes em
entidades regidas pelo RBHA 141,
RBHA 140 e RBHA 103A ou
Regulamentos que venham substituí-

As inscrições devem ser feitas
até 27/03, através do Portal de
Capacitação da ANAC. Clique aqui e
aproveite esta oportunidade.

- Atuar como instrutores de voo
em uma escola de aviação civil,
aeroclube ou escola de pilotagem de
ultraleve; e
- Possuir comprovada experiência na instrução de voo por período
superior a dois anos.
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Curso Básico de SIAFI Gerencial
Termina dia 22/03 o prazo para
as inscrições nas duas edições do
“Curso Básico de SIAFI Gerencial”, que
serão realizadas nos dias 09 e 11/04,
em Brasília.

participantes a familiarização com o
Sistema SIAFI Gerencial por meio da
utilização
de
suas
principais
funcionalidades como extração de
documentos, consultas e criação de
relatórios voltados às necessidades da
ANAC.

Somente os servidores lotados
na área de orçamento, finanças,
controle de qualquer unidade da ANAC
e que tenha conhecimentos básicos de
SIAFI Operacional podem participar
deste evento de capacitação.

A participação no evento
auxiliará os colaboradores lotados nas
áreas de orçamento, finanças e
controle na execução plena de suas
tarefas. Clique aqui para realizar a sua
inscrição.

Com duração de 8 horas/aula o
curso tem como objetivo propiciar aos

Prazos:
Evento de Capacitação / Atividade
Instrutor AVSEC - Formação
Curso Básico de SIAFI Gerencial
Examinador Credenciado - Pilotos e Mecânicos de Voo
(RBAC 121)
Examinador Credenciado RBAC 141/103A

Prazo
21/03
22/03
25/03
27/03

Para conhecer o Portal de Capacitação da ANAC, clique aqui.

Sobre a publicação
Informativo quinzenal produzido pela Gerência Técnica de
Capacitação da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), o
“Boletim Eletrônico de Capacitação” tem como objetivo divulgar
cursos, seminários e outras ações de capacitação da ANAC.
Clique aqui para acessar todas as edições do boletim.
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