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EDITAL FAPETI 04/2021
SELEÇÃO DE COORDENADORES DO CURSO TÉCNICO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
AERONÁUTICA

A Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté
torna público a chamada para seleção de profissionais para ocupação de 4 (quatro) vagas
existentes dentro do Quadro de Coordenação Executiva da Escola Municipal de Ciências
Aeronáuticas, no âmbito do Convênio de Cooperação Científica, Tecnológica e Educacional
firmado entre esta Fundação e a Prefeitura Municipal de Taubaté.

1. DO OBJETIVO
O objetivo deste chamamento é constituir a equipe de Coordenação Executiva da Escola
Municipal de Ciências Aeronáuticas (EMCA), visando operacionalizar e atualizar o Curso
Técnico Mecânico de Manutenção Aeronáutica.

2. DO OBJETO
Contratação de Coordenadores para as habilitações:
2.1
2.2
2.3
2.4

Célula (MMA-CEL);
Grupo Motopropulsor (MMA-GMP);
Aviônicos (MMA-AVI);
Módulo Básico.

3. QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (ELIMINATÓRIA)
3.1 Coordenador do Módulo Básico
Os requisitos de Qualificação e Experiência mínimas exigidas para esta função
seguem as normas vigentes que regulam o funcionamento de instituições de ensino
credenciadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a saber:
Pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC Nº 141/2020, temos:
SUBPARTE D
REQUISITOS DE PESSOAL
141.61 – Pessoal de administração requerido
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(2) Para ser designado coordenador de curso, o profissional deve possuir
experiência como instrutor durante, no mínimo, 2 (dois) anos no âmbito da aviação
e possuir licença ou certificado, e habilitação correspondente ao curso, não
necessitando estar válida.
Pela Instrução Suplementar Nº 141-007/2020 revisão A, Capítulo 5, item 5.6
temos:
5.6 Qualificação dos Coordenadores
5.6.1. Requisitos Mínimos para cursos teóricos.
Possuir licença, certificado e habilitação inerentes ao objeto do curso, adicional de
2 anos de experiência na função de instrutor no âmbito da aviação.

3.2 Coordenador do Módulo Célula (MMA-CEL)
Os requisitos de Qualificação e Experiência mínimas exigidas para esta função
seguem as normas vigentes que regulam o funcionamento de instituições de ensino
credenciadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a saber:
Pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC Nº 141/2020, temos:
SUBPARTE D
REQUISITOS DE PESSOAL
141.61 – Pessoal de administração requerido
(2) Para ser designado coordenador de curso, o profissional deve possuir
experiência como instrutor durante, no mínimo, 2 (dois) anos no âmbito da aviação
e possuir licença ou certificado, e habilitação correspondente ao curso, não
necessitando estar válida.
Pela Instrução Suplementar Nº 141-007/2020 revisão A, Capítulo 5, item 5.6
temos:
5.6 Qualificação dos Coordenadores
5.6.1. Requisitos Mínimos para cursos teóricos.
Possuir licença, certificado e habilitação inerentes ao objeto do curso, adicional de
2 anos de experiência na função de instrutor no âmbito da aviação.
3.3 Coordenador do Módulo Grupo Motopropulsor (MMA-GMP);
Pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC Nº 141/2020, temos:
SUBPARTE D
REQUISITOS DE PESSOAL
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141.61 – Pessoal de administração requerido
(2) Para ser designado coordenador de curso, o profissional deve possuir
experiência como instrutor durante, no mínimo, 2 (dois) anos no âmbito da aviação
e possuir licença ou certificado, e habilitação correspondente ao curso, não
necessitando estar válida.
Pela Instrução Suplementar Nº 141-007/2020 revisão A, Capítulo 5, item 5.6
temos:
5.6 Qualificação dos Coordenadores
5.6.1. Requisitos Mínimos para cursos teóricos.
Possuir licença, certificado e habilitação inerentes ao objeto do curso, adicional de
2 anos de experiência na função de instrutor no âmbito da aviação.

3.4 Coordenador do Módulo Aviônicos (MMA-AVI);
Pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC Nº 141/2020, temos:
SUBPARTE D
REQUISITOS DE PESSOAL
141.61 – Pessoal de administração requerido
(2) Para ser designado coordenador de curso, o profissional deve possuir
experiência como instrutor durante, no mínimo, 2 (dois) anos no âmbito da aviação
e possuir licença ou certificado, e habilitação correspondente ao curso, não
necessitando estar válida.
Pela Instrução Suplementar Nº 141-007/2020 revisão A, Capítulo 5, item 5.6
temos:
5.6 Qualificação dos Coordenadores
5.6.1. Requisitos Mínimos para cursos teóricos.
Possuir licença, certificado e habilitação inerentes ao objeto do curso, adicional de
2 anos de experiência na função de instrutor no âmbito da aviação.
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4. MÉTODO DE SELEÇÃO, QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DESEJADA (CLASSIFICATÓRIA)
Cumprida a qualificação mínima requerida (item 3), os candidatos receberão pontuação
conforme os critérios especificados na tabela abaixo.
Descrição
Graduação
Cursos técnicos na área da
vaga pretendida.
Experiência na área da
vaga pretendida (inclui
também período como
instrutor, exigido no item
3)

Pontuação e critério
2,0
0,5

Pontuação máxima
2,0
(não se aplica)

0,1 por mês

(não se aplica)

5. ATIVIDADES
Os coordenadores deverão executar as seguintes atividades:
a) Observar as normas vigentes que definem o funcionamento dos Centros de
Instrução de Aviação Civil e o oferecimento do Curso de Mecânico de Manutenção
Aeronáutica com especializações em Célula (MMA-CEL), Grupo Motopropulsor
(MMA-GMP) e Aviônicos (MMA-AVI), realizando ajustes no curso que atendam às
normas vigentes ou quaisquer alterações que sejam oficializadas;
b) Realizar o levantamento da situação atual dos cursos em andamento no EMCA;
c) Realizar a seleção e contratação de Instrutores para as disciplinas técnicas
oferecidas;
d) Definir o calendário escolar que oriente a realização das aulas teóricas e práticas
de todas as turmas em andamento, de forma remota e/ou presencial.
e) Realizar reuniões com a coordenação geral periodicamente para apresentar a
situação dos cursos e definir ações visando a melhoria contínua dos processos e
dos cursos;
f) Realizar reuniões periódicas da coordenação com os instrutores para tratar de
assuntos pedagógicos;
g) Realizar atividades de planejamento, e instrução.
Os coordenadores deverão exercer até 30 horas/aula, semanal, divididas em
atividades de planejamento, coordenação e instrução.
Valor referência da hora/aula: R$ 25,00.

6. INSCRIÇÃO
Os interessados deverão preencher o currículo simplificado que se encontra no link
abaixo:
Os interessados devem adicionalmente entregar um Memorial que contém
essencialmente a lista de cursos, empregos e atividades acadêmicas e profissionais que
atendam os requisitos do item 3 e que possam ser avaliados para a constituir a
pontuação do item 4. Deve-se anexar cópias de todos os documentos que comprovem
o que for incluído nesse Memorial.
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Toda a Documentação deve ser entregue em um envelope na Sede da FAPETI, situada à
Avenida Nove de Julho, 199, Centro, Taubaté, entre os dias 14 e 17 de junho, nos
seguintes horários: 8:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00.
O Envelope deverá ser identificado de acordo com o Modelo a seguir:

EDITAL FAPETI 04/2021
SELEÇÃO DE COORDENADORES DE CURSO
CURSO TÉCNICO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA
ESCOLA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS (EMCA)
(nome completo)
VAGA PRETENDIDA (citar uma das vagas abaixo):
Célula (MMA-CEL);
Grupo Motopropulsor (MMA-GMP);
Aviônicos (MMA-AVI);
Módulo Básico.

7. RESULTADO
O resultado do edital será publicado no site da FAPETI no dia 21 de junho.

