
ORIENTAÇ  ÕES   PARA   AVALIAÇÃO DE RPM  

AVALIAÇÃO OPERACIONAL TEÓRICA DE RADIOPERADORES DE PLATAFORMA MARÍTIMA - RPM

Conforme  preceitua  a  Instrução  do  Comando  da  Aeronáutica  –  ICA 102-7,  haverá
aplicação de testes teóricos no local, dia e horário descritos no Calendário Anual de Avaliações,
para os Radioperadores de Plataforma Marítima – RPM, que necessitem revalidar as HT.

1. PARA REALIZAÇÃO DO TESTE

As  Empresas  e  os  autônomos  deverão  informar  através  do  e-mail
siatavaliacao.cindacta2@fab.mil.br a data e  o  horário  da  avaliação,  o(s) nome(s)
completo(s) do(s) operador(es) que fará(ão) o(s) teste(s) e o(s) respectivo(s) número(s) de
CPF e RG, no período compreendido entre a data de início e término das inscrições, descritas
no Calendário Anual de Avaliações.

Para iniciar o processo de avaliação periódica da HT no sistema LPNA, o RPM deverá
estar com a inspeção de saúde válida, conforme a exigência da empresa em que exerce
suas funções, observado o previsto na legislação trabalhista. (item 9.15.1 da ICA 102-7)

2. LOCAL

O endereço do local da prova será enviado no e-mail de confirmação da inscrição.

3. INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE

A – O teste será composto por 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas.

B – O tempo de realização do teste será de 60 + 10 minutos.

C – O gabarito provisório será divulgado após o último operador entregar a folha/cartão
de resposta.

D – Os recursos serão recebidos até 60 minutos após a divulgação do gabarito provisório.

E  –  Todos  os  cadernos  de  questões  deverão  ser  devolvidos  à  fiscalização  após  a
divulgação do gabarito e entrega de recursos.

F – As questões dos testes serão extraídas das seguintes publicações:

• FCA 105-3 : capítulo 2;

• ICA 12-24 : capítulos 1, 2 e 3;

• ICA 63-7 : capítulos 2 e 3;

• ICA 63-10 : capítulos 1, 2, 3, 5 e 6;

• ICA 63-31 : capítulo 2;

• ICA 100-12 : capítulo 2;

• ICA 100-37 : capítulos 2, 3 e 8;

• ICA 102-7 : capítulos 1, 2 e 9;

• ICA 105-1 : capítulo 1;
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• ICA 121-10 : capítulo 1;

• MCA 100-16 : capítulo 2;

• MCA 102-7 : capítulos 1 e itens 9.7 e 9.8; e

• NORMAM-27/DPC. 

G –  Os operadores deverão comparecer, com antecedência mínima de 30 minutos do
horário de  início da prova, no endereço especificado no e-mail de confirmação da inscrição
portando  documento  de  identidade  com foto,  fins  realizar  o  procedimento  de  identificação
necessária à liberação do acesso ao local da prova.

H – Os operadores RPM deverão portar documento de identificação com foto e caneta
esferográfica com tinta AZUL ou PRETA.

I – Aparelhos de telefone celular deverão permanecer desligados durante todo o processo
de avaliação no interior do auditório.

J – O grau mínimo para aprovação é 7,00 (sete vírgula zero zero).

K –  O operador  inscrito  que  chegar  atrasado ou faltar  ao  teste  poderá realizar  nova
inscrição para data futura.

4. OUTRAS INFORMAÇÕES

A duração do evento (tempo de teste, divulgação do gabarito, confecção de recursos)
será de 3h.

O operador  que  obtiver  um grau  abaixo  de  sete  na  avaliação  periódica  teórica  será
submetido a uma segunda avaliação, depois de transcorrido o prazo de quinze dias, a contar da
primeira avaliação. Caso o operador seja reprovado na segunda avaliação teórica, ele terá sua
HT suspensa. (item 9.15.8 da ICA 102-7) e para uma nova inscrição, deverá observar o previsto
no item 9.16.1, da ICA 102-7.

A  lista  dos  aprovados  será  divulgada  na  página  do  CINDACTA  II  -
http://www2.fab.mil.br/cindacta2/index.php/siat/siat-setor-de-avaliacao -  até  a  data  de
Divulgação de Aprovados, descrita no Calendário Anual de Avaliações.

Os resultados com graus, serão informados às respectivas Empresas através de ofícios ou
outros meios, expedidos por este Centro.

Em caso de dúvida sobre a AVALIAÇÃO TEÓRICA, entrar em contato com a SIAT -
Curitiba, através do e-mail siatavaliacao.cindacta2@fab.mil.br

Se as dúvidas forem sobre  HT e  LICENÇAS, entrar em contato com a Subdivisão de
Telecomunicações, através do e-mail cht.com.cindacta2@fab.mil.br

Os casos não previstos nesta divulgação, serão apreciados e solucionados pelo Comando
do CINDACTA II. 
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