MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A CONCENTRAÇÃO FINAL E HABILITAÇÃO
À MATRÍCULA
1) MATERIAIS RECOMENDADOS PARA INÍCIO DO CURSO OU ESTÁGIO
Recomenda-se que os candidatos convocados para a Concentração Final e habilitação à matrícula
tragam para a EEAR os materiais relacionados na Tabela 1, visto que tais itens não fazem parte da distribuição
gratuita de fardamento, prevista para os Alunos da EEAR.
Os itens são de uso exclusivamente pessoal, não obrigatórios, e visam proporcionar um maior
conforto durante o curso de formação.
Tabela 1
ITEM
Artigos de higiene pessoal (sabonete, escova/creme/fio dental, aparelho de
barbear etc)
Cabide
Cadeado pequeno/médio com duas chaves e cordão para prender as chaves
Curativo adesivo
Ferro de passar roupas (110V ou bivolt)
Garrafa para água (tipo Squeese)
Graxa para sapatos cor preta, escova e flanela
Lanterna pequena
Material escolar (pasta polionda azul 245X35X335 mm, caderno, canetas, lápis
ou lapiseira, borracha etc)
Material para costura (tesoura pequena e sem ponta, agulha e linha cor preta,
azul escuro e branca)
Protetor solar
Rede, grampos, elástico e presilhas pretas (tipo tic-tac), para prender o cabelo
(sexo feminino)
Repelente para insetos
Sabão em barra ou em pó (pacote de 500 g)
Sandália de borracha
Talco antisséptico

QUANTIDADE
Individual
06
02
10
01
01
01 conjunto
01
Individual
01 conjunto
01 frasco
Individual
01 frasco
01 barra ou 01 pacote
01 par
01 frasco

A Tabela 2 apresenta uma sugestão de materiais a serem adquiridos pelos candidatos habilitados à
matrícula, a fim de serem utilizados no início do curso ou estágio, quando ainda não é possível a EEAR
distribuir o fardamento, de acordo com as medidas de cada candidato. As quantidades são sugeridas, ficando a
critério do candidato o número de peças a serem adquiridas.
Tabela 2
ITEM
QUANTIDADE
Agasalho
Individual
Calça jeans (cor azul escuro, de preferência)
02
Calção azul (short) para educação física
02
Camiseta branca, com manga curta
05
Cinto
01
Meias de cano médio/alto (cor branca, de preferência)
05 pares
Tênis (calçado)
01 par
Toalha de banho
02
Top e bermuda de lycra azul escuro (sexo feminino)
Individual
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Observações:

a)

recomenda-se que as calças jeans não sejam com lycra, justas ao corpo, tendo em vista a necessidade de
mobilidade física, e que as roupas íntimas sejam em tecido de algodão, evitando-se tecidos sintéticos,
tendo em vista o atrito e aquecimento nos exercícios de “vivacidade”;

b)

os militares da Aeronáutica deverão comparecer com todas as peças de fardamentos recebidas na
Organização Militar de origem.

2) DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA HABILITAÇÃO À MATRÍCULA
Os candidatos que forem convocados para a Concentração Final ou em substituição a qualquer
candidato não habilitado à matrícula, deverão trazer a documentação estabelecida nas Instruções Específicas e
Anexos.
Alertamos para que não esperem a divulgação da convocação para providenciar documentos
que as instituições pedem que sejam solicitados com antecedência, principalmente Histórico Escolar e Diploma.

ATENÇÃO: Somente será matriculado no Curso ou Estágio o candidato que
apresentar a documentação obrigatória, dentro dos prazos previstos nas Instruções Específicas
e Anexos.
Verificar o item 8.1 e anexo K das Instruções Específicas. Trazer toda a documentação.
O candidato que deixar de apresentar documento exigido, pode ter sua matrícula
cancelada e ser excluído do certame.
3) DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Para todos os candidatos:
-

Carteira de Vacinação.

Para os militares da Aeronáutica, candidatos aos cursos e estágios que implicam em transferência para
a EEAR, após a confirmação da matrícula (solicitar à OM de origem):
-

Folha de Alterações;

-

Ficha Individual;

-

Cadastro de Dependentes;

-

Declaração de Beneficiários;

-

Ficha de Assistência Pré-Escolar.

4) FACILIDADES NO INTERIOR DA EEAR
Conforme estabelecido nas Instruções Específicas, “durante a realização do Curso ou Estágio, o Aluno
estará sujeito ao regime escolar da EEAR e fará jus à remuneração fixada em lei, além de alimentação, alojamento,
fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si”.
Considerando que o primeiro pagamento, após a efetivação da matrícula, demora mais de trinta dias,
para cumprimento dos procedimentos administrativos previstos na legislação em vigor , recomenda-se que o
candidato, de acordo com a possibilidade individual, traga uma quantia em dinheiro para pequenas despesas.
Na EEAR, há agências do BANCO DO BRASIL, BRADESCO e SANTANDER.
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