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Declaração de Experiência em SGSO 

 

Eu, Álvaro Silva Lemos, Gestor de SGSO das empresas Oton Parts Corp (em processo de 

certificação) e Fênix Helicópteros, ambas localizadas no Aeródromo Brigadeiro Mario 

Eppinghaus – Escolinha de Aviação – Goiânia Goiás, declaro possuir experiência em 

assuntos relacionados ao SGSO – Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional, 

estando no presente momento atuando ativamente nessa área. 

Entre as atividades exercidas no âmbito do SGSO, destacamos os treinamentos iniciais e 

recorrentes feitos no formato EAD, com material didático em conformidade com a IS 

145.214-001 Revisão B e de acordo com os requisitos para instrutores exigidos pela IS 

145.010-5.5.6.3 c) I e II. 

Estamos enviando a seguinte comprovação de experiência abaixo para fins de comprovação 

de cumprimento, conforme solicitado pela IS 

 

 

Atenciosamente 

 

Álvaro Lemos 

Gestor de Segurança Operacional – Fênix Helicópteros e Oton Parts Corp 

 

Goiânia, 26 de Junho de 2020 
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Carga horária: 40 horas

Gerente Técnico de Capacitação
André Leonardo Cavalcanti Fernandes

na modalidade a distância, de 29 de outubro a 27 de novembro de 2018.

Certificamos que

Alvaro Lemos

SGSO PARA PROVEDORES DE SERVIÇOS DE AVIAÇÃO CIVIL (PSAC) - SAR

realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC

Autenticação: EnqxqoIDaO
Este certificado tem fé pública em todo território nacional. Vale como original.

Para conferir a autenticidade, acessar https://sistemas.anac.gov.br/capacitacao

concluiu com aproveitamento o curso

10 de dezembro de 2018
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O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat certifica que ÁLVARO  SILVA LEMOS, CPF: 81396619534, concluiu, com êxito, o curso

Fatores Humanos na Aviação, com carga horária de 10 horas.

Brasília, 08 de agosto de 2017.



Fatores Humanos na Aviação Noções básicas sobre Fatores Humanos
Fatores que Afetam o Rendimento Humano
Trabalho em Equipe
Comunicação
Fatores Ambientais
Erro Humano
Cultura de Segurança

10 horas

A carga horária é baseada no conteúdo de cada
curso, mas o tempo de conclusão varia de acordo
com o ritmo de aprendizagem e do tempo de
dedicação de cada aluno. 05cc8e4258bd9690e72e1b46e08c730b



O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat certifica que ÁLVARO  SILVA LEMOS, CPF: 81396619534, concluiu, com êxito, o curso

Conceitos de Segurança de Voo, com carga horária de 20 horas.

Brasília, 26 de julho de 2017.



Conceitos de Segurança de Voo O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (SIPAER)
Normas e legislações do SIPAER
Acidentes e incidentes aeronáuticos
A manutenção como prevenção de acidentes e incidentes
aeronáuticos
O mecânico e a prevenção de acidentes Aeronáuticos

20 horas

A carga horária é baseada no conteúdo de cada
curso, mas o tempo de conclusão varia de acordo
com o ritmo de aprendizagem e do tempo de
dedicação de cada aluno. fcae3c1b446db6f6fd5f66e401d9f6db
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