
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

(NATIONAL CIVIL AVIATION AGENCY)
Superintendência de Pessoal da Aviação Civil

(Department of Civil Aviation Personnel)

CERTIFICADO DE CENTRO DE INSTRUÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL
(AUTHORIZED TRAINING ORGANIZATION CERTIFICATE)

 
Razão Social (Operator Name):
NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.
Nome Fantasia (Dba Trading Name):
FLEX LINHAS AEREAS

CNPJ: 14.259.220/0001-49
Tipo de CIAC: 1
Endereço (Address): Estrada do Galeão, 3200 - Ilha do Governador,
Galeão, Rio de Janeiro/RJ - CEP 21941-352
Telefone (Phone number): +55 (21) 3799-8432
E-mail: comercial.fac@flexaviationcenter.com

O presente documento certifica que NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA está autorizado a realizar a formação e qualificação de pessoal
de aviação civil, segundo o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) nº 141, conforme definido nas Especificações de Instrução vigentes,
de acordo com o Manual de Instruções e Procedimentos aceito e em conformidade com as demais normas, regulamentos e padrões estabelecidos
pela Agência Nacional de Aviação Civil.
This certificate certifies that NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA is authorized to perform aeronaut training under the requirements of the
Brazilian Civil Aviation Regulation (RBAC) nº 141, as defined in the current instruction specification, in accordance with the procedures and
instruction manual and compliance with rules, requirement and standards established by the National Civil Aviation Agency – Brazil.

Validade (Expiration):
Este certificado, emitido de acordo com a legislação em vigor, terá validade ilimitada, salvo em caso de revogação, suspensão, ou cassação, pela
Autoridade de Aviação Civil Brasileira.
This Certificate shall remain valid for an unlimited duration, unless the approval is revoked, suspended or cancelled by Brazilian Civil Aviation
Authority.

Pontos de Contato Operacional (Operational Points of Contact)
Informações detalhadas para contatos, a qualquer momento, com o pessoal de administração do CIAC estão listadas na Especificações de
Instrução vigente.
Contact details, at which operational and administrative management can be contacted without undue delay, are listed in the current instruction
specification.

Data da emissão (Date of issue):
Vide abaixo (See below)

Gerente de Certificação de Organizações de Instrução e
Credenciamento (Certification of Instruction Organizations and
Accreditation Manager)
(Assinado digitalmente / Digitally signed)
Vide abaixo (See below)

 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Gonzalez Gonzaga, Gerente de
Certificação de Organizações de Instrução, em 01/02/2021, às 14:22, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 5267071 e o código
CRC 6484AE0F.

Referência: Processo nº 00065.062901/2019-59 SEI nº 5267071
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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