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PORTARIA Nº 2.135/SPO, DE 15 DE JULHO DE 2019. 

 

Torna público o Resultados Final da Avaliação de 

Títulos e convoca candidatos para o curso de 

formação. 

 

O SUPERINTENDENTE DE PADRÕES OPERACIONAIS SUBSTITUTO, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 34, incisos VIII, X e XV, do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto nos art. 3º e 4º da Resolução nº 

444, de 24 de agosto de 2017, e nos itens 2.4.3, 2.4.4 e 2.6.1 do Edital nº 48/ANAC/2017, e considerando 

o que consta do processo nº 00058.530677/2017-69, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Tornar público o Resultado Final da Avaliação de Títulos do candidato convocado pelo 

art. 2º da Portaria nº 1.043, de 3 de abril de 2019, no processo seletivo para credenciamento de 

examinadores de piloto previsto pelo Edital nº 48/ANAC/2017, como avaliado pela Comissão 

constituída pela Portaria nº 4.035, de 5 de dezembro de 2017, conforme tabela abaixo: 

 

Área CANAC 
 

Candidato  
Resultado 

2 116575 MARCOS BAETA CAMPOS 

Pontuação modificada para 7,784, 

nos termos do item 2.4.3 e/ou 2.4.4 

do Edital. Como a alteração da 

pontuação não ensejou alteração na 

colocação do candidato, não haverá 

possibilidade de interposição de 

recurso. 

 

Art. 2º Ficam convocados para a 3ª edição do curso de formação a ser realizado no período de 12 

a 16 de agosto de 2019 no Centro de Treinamento Trainair Plus da ANAC, no Aeroporto Internacional 

de Brasília, Setor de Hangares, Lote 4, Brasília (DF), os seguintes candidatos: 

 

CANAC Candidato 

123095 LEANDRO CALAZANS LEAL 

446476 JOSÉ JUAREZ SABBAGH 

132064 TADEU LOURENÇO 

116575 MARCOS BAETA CAMPOS 

 

Parágrafo único. Os candidatos acima listados deverão realizar a inscrição para o curso de 

formação em link e instruções a serem encaminhados para o e-mail do candidato, até o primeiro dia do 

curso do curso de formação. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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FELIPE GONZALEZ GONZAGA 


