Questionário

Atividades Aeronáuticas
Nome do Solicitante:
Nº da Solicitação:
CPF:
Perguntas Direcionadas Exclusivamente para Pilotos e Tripulantes
1. Você tem experiência em qual aviação, dentre as seguintes?
( ) Não comercial ( ) Comercial ( ) Militar ( ) Piloto ( ) Tripulante ( ) Outro
2. Informe o tipo e o número de seu Certificado de Aviação:
3. Você já teve o seu certificado suspenso ou revogado? Em caso afirmativo, favor explicar no 		
campo Observações. ( ) Sim ( ) Não
4. Indique a classe de atestado médico e data de término de validade:
5. Indique o total de horas de vôo como piloto até esta data (em horas):
6. Você tem a Avaliação de Vôo por Instrumento? Em caso afirmativo, esclareça no campo 		
Observações. ( )Sim ( ) Não
6.1 Informe o número de horas da Avaliação de Vôo por Instrumento:
7. Você já recebeu alguma citação aeronáutica? Em caso afirmativo, favor explicar no campo 		
Observações. ( ) Sim ( )Não
8. Indique o número de horas de vôo em cada categoria como piloto, aluno ou tripulante (em horas):
Tipo de Vôo

Últimos
24 meses

Últimos
12 meses

Próximos
12 meses

Dia do
último vôo

Aluno, lazer ou negócio
Outro (corrida, acrobacia,
Não Comercial
dublê etc.). Descrever no
campo Observações
Linha regular
Linha não regular e/ou frete
Instrução
Empresarial a negócio
Teste (Descrever o tipo de
Comercial
teste e aeronave no campo
Observações.)
Pesticida
Bombeiros
Outro (Descrever no campo
Observações.)
Ativa
Militar
Reserva
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Nº da Solicitação:
Perguntas direcionadas à Pilotos, Tripulantes e Passageiros
9. Você faz vôos para o exterior? Em caso afirmativo, explique no campo Observações.
( ) Não ( ) Sim Observações:
10. Já sofreu algum tipo de acidente aéreo? Em caso afirmativo, explique no campo Observações.

( ) Não ( ) Sim Observações:

11. Indique o total de horas voadas em cada tipo de aeronave (em horas).

Tipo de Vôo

Civil

Militar

Últimos 12 meses

Próximo 12 meses

Um motor
Vários motores
Helicóptero
Construção caseira
Outro
Transporte de tropas
Bombardeiro
Helicóptero
Caça sediado em
Porta-aviões
Vôo de Proficiência
(não em Porta-avião)
Outro
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Atividades Aeronáuticas
Nº da Solicitação:
Observações:

Declaro, para os devidos fins, que as informações e declarações contidas neste documento são
completas, verdadeiras e corretas em cada detalhe e assumo a responsabilidade por todas as
informações prestadas. Declaro ainda que todos os documentos por mim apresentados para este
fim são autênticos.

Local e Data
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