
 Candidato (a) do EA CFS 1/2022 !!

A Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) parabeniza-o(a) pela convocação para
as etapas a serem realizadas nas dependências deste Complexo de Ensino Técnico-Especializado, no
dia 16 de janeiro de 2022, conforme previsto nas Instruções Específicas (IE).

Salientamos que,  conforme divulgado na página oficial  do exame, o horário  de
Fechamento dos Portões para o Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC) a
Autodeclaração e para a Concentração Final do CFS 1/2022 será às 11h (onze horas - horário
de Brasília), do dia 16 de janeiro de 2022.

 O evento de Fechamento dos Portões ocorrerá no Portão da Guarda da EEAR. A
falta ou o atraso do candidato (a) implicará em sua exclusão do Processo Seletivo.

A EEAR solicita ao candidato(a), que se auto declarou preto ou pardo e optou pela
reserva  de  vaga,  inclusive  aquele  que  obteve  nota  suficiente  para  a  aprovação  na  ampla
concorrência, que se apresente até às 10h (dez horas), no dia 16 de janeiro de 2022, para ser
submetido à etapa do PHC. O procedimento terá início às 08h (oito horas).

Para auxiliá-lo(a) nesta chegada,  seria  interessante que atentasse para as orientações
abaixo:

1 – Planejem a viagem para chegar em Guaratinguetá no dia  16 de janeiro de 2022, por volta
das 08h (oito horas). Os candidatos só terão acesso ao interior da Escola a partir deste horário.

2 – Conforme o item 9.6.4 da IE, no dia da Concentração Final, os candidatos convocados para
Validação Documental/Habilitação à Matrícula  responderão a um questionário para investigação
epidemiológica e serão submetidos, obrigatoriamente,  à testagem para a COVID-19, de forma a
resguardar a saúde própria, dos demais candidatos e de todos aqueles envolvidos na aplicação e
execução das Etapas do presente Exame. Torna-se imperioso que os menores de idade, atentem para
o previsto no item 9.6.5 preenchendo a declaração de autorização, constante do ANEXO "R" das
IE, a qual deverá ser  assinada pelo seu responsável legal.

3 - O candidato que apresentar qualquer sintoma ou obtiver o resultado positivo na testagem para a
COVID-19  será  orientado  a  retornar,  para  o  cumprimento  da  Etapa,  nos  dias  e  horários
estabelecidos pela Comissão, sendo-lhe assegurado o prosseguimento nas Etapas subsequentes. 

4 – Caso venha acompanhado, oriente o seu familiar para aguardar, na área destinada próximo ao
Portão da Guarda, a informação do resultado do teste que o(a) senhor(a) será submetido(a). 

5 – Está proibida a entrada  de familiares e acompanhantes. Somente o candidato estará autorizado a
entrar na Organização. O Procedimento adotado visa diminuir o número de pessoas circulando no
interior da EEAR e a manutenção dos procedimentos contra o coronavírus.

6 – O candidato que chegar conduzindo o seu veículo deverá atentar para as orientações constantes
do “ANEXO A”, a presente carta. 

7  –  Sugerimos  que  deixe  para  utilizar  a  camiseta  branca  e  calça  jeans  após  a  realização  da
Concentração Final.

8 – Dentro do possível, traga peças de roupas extras e aumente a quantidade de material de higiene
pessoal, constante do ANEXO “N” das IE. 



9 – É importante que a sua mala possua segredo ou cadeado próprio, caso seja necessário manter
pertences guardados, em razão da capacidade do armário.

10 – Salientamos que é obrigatório o uso de máscara facial (preferencialmente na cor branca) no
interior  da Organização.  Desta  forma,  é imprescindível  que inclua no seu enxoval  o respectivo
material e o álcool em gel para uso diário.

11 – Redobre a atenção nos documentos originais e nas quantidades de cópias que deverá apresentar
na EEAR. Atente para o item 5.8.2 e o Anexo “L” das Instruções Específicas (IE).

12 – É de extrema importância que os documentos venham dentro de um envelope acompanhado da
ficha disponibilizada no Anexo “L” das IE, onde o candidato(a) deverá colocar, apenas, o seu nome
completo, sendo proibido o preenchimento dos demais campos. 

13 – A sequência da documentação deverá respeitar a ordem estipulada na ficha (Anexo “L” das
IE), com todas as páginas numeradas e rubricadas de próprio punho pelo candidato(a). 

14 – Além dos documentos constantes do  Anexo “L” das IE, o candidato(a) deverá providenciar
mais dois envelopes contendo os documentos abaixo relacionados:

 Para cadastramento no Setor de Mobilização da EEAR:

a) 1 (uma) Cópia da Certidão de nascimento; 
b) 1 (uma) Cópia do RG e CPF; e
c) Documentos Militares originais, abaixo descritos (somente para o sexo masculino):

* Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª Categoria; ou
* Certificado de Dispensa de Incorporação; ou
* Certificado de Alistamento Militar; ou
* Certificado de Situação Militar (ex-cadetes).

Ps.  Candidatos  que  ainda  não  fizeram  o  alistamento  militar  poderão  fazê-lo  através  do  site:
http://www.alistamento.eb.mil.br

Para  a  emissão  do  Cartão  de  Identificação  dos  Alunos  do  Curso  de
Formação de Sargentos 1/2022: 

a) 1 (uma) Cópia da Certidão de Nascimento;
b) 1 (uma) Cópia do RG civil; e
c) 1 (uma) Cópia do CPF (Caso não esteja constando no RG civil).

15 - Não esqueça de trazer o Certificado de vacinação, original e uma cópia simples, para fins de
comprovar o especificado no item 5.4.4 e 5.4.4.1. das IE.

16 - Certifique-se das orientações contidas  nas Instruções Específicas,  verifique a existência  de
alterações e realize uma leitura prévia para evitar surpresas no dia de sua apresentação.

Guaratinguetá, 30 de novembro de 2021  

Divisão de Admissão e Seleção da EEAR

http://www.alistamento.eb.mil.br/


ANEXO A – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS DIVERSOS MEIOS DE
TRANSPORTE DE CHEGADA DOS CANDIDATOS

MEIOS DE TRANSPORTE CHEGADA
A PARTIR DAS 08h

DO DIA 16 JAN 2022
Candidato transportado por:

- parente;
- ônibus fretado;
- carro de outro 

candidato;
- UBER;
- táxi; ou
- transporte público.

Desembarcará do veículo nas proximidades do Portão da
Guarda da EEAR e embarcará na viatura militar, na qual
será  transportado  até  a  Divisão  de  Ensino  e  Formação
(DEF), onde passará por procedimentos de higienização e
de testagem em relação ao COVID-19.

Candidato condutor de veículo 
particular

Estacionará  o  veículo  nas  proximidades  do  Portão  da
Guarda da EEAR e embarcará na viatura militar, na qual
será  transportado  até  a  Divisão  de  Ensino  e  Formação
(DEF), onde passará por procedimentos de higienização e
de testagem em relação ao COVID-19.



ANEXO "R" da IE do CFS 1/2022

MODELO

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
 

AUTORIZAÇÃO PARA CANDIDATO MENOR DE IDADE 

 

Eu,  __________________________________________________________________,  CPF  nº

______________,  carteira  de  identidade  nº  ______________,  expedida  pelo(a)  ____________,

AUTORIZO  o(a)  menor  __________________________________________,  CPF  nº

______________,  carteira  de  identidade  nº  ______________,  expedida  pelo(a)  ____________,

selecionado para participar  da Concentração Final do Exame de Admissão ao CFS 1/2022 para

todos os efeitos legais e/ou administrativos,  a ser submetido(a)  a avaliação médica e ao exame

diagnóstico para o COVID-19.

__________________,____ de __________ de 20__

 

 

 

___________________________________________

Assinatura do responsável legal

 

 

_____________________________________________

(Indicação da condição do responsável: pai, mãe, tutor)

 

Obs:  ESTE  DOCUMENTO  DEVE  SER  REDIGIDO  A  PRÓPRIO  PUNHO PELO 
RESPONSÁVEL LEGAL DO CANDIDATO E  ENTREGUE PARA A COMISSÃO, NO DIA DA
CONCENTRAÇÃO FINAL.


