MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE ENSINO
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

O Diretor da DIRENS, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos dos Processos
nº 5014940-12.2020.4.02.5101/RJ, em trâmite na 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, resolve:
Convocar para realização da etapa do Exame de Inspeção de Saúde (INSPSAU) do CFS 2 2020:
AMANDA PEREIRA NOCITO (BCT) - Nº Inscrição: 5830600
Data: 03 de junho de 2020 (quarta-feira)
HORÁRIO: 07h 00min
LOCAL: Centro de Medicina Aeroespacial CEMAL
ENDEREÇO: Estrada do Galeão nº 3777 - Ilha do Governador - Rio de Janeiro
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS CFS 2-2020
ENDEREÇO:
Estrada do Galeão nº 3777
Ilha do Governador - Rio de Janeiro
HORÁRIOS
Abertura de Inspeção de saúde
7h 00min até 8h 00min
EXAMES LABORATORIAIS
O candidato deverá comparecer em JEJUM de 12h para o Exame de Sangue. É permitido somente o
consumo de água.
A coleta da Urina será feita no CEMAL. Não é necessário ser a primeira urina do dia.
ATENÇÃO: Após os exames laboratoriais, o candidato poderá consumir alimentos.
No Exame Psicotécnico, os candidatos deverão estar bem alimentados.
EXAME PSICOTÉCNICO
È necessário: Identidade original com foto, Xerox do documento de identidade, Xerox do CPF,
Prancheta, Caneta Preta, Azul e Vermelha, Lápis nº 2 e Borracha macia.
ATENÇÃO
O certificado de vacinação e laudo citopatológico deverão ser entregues no dia de inspeção de saúde
no CEMAL.
Item 5.4.10 - O candidato que não apresentar os documentos previstos nos itens 5.4.8 e 5.4.9 não
poderá iniciar a Inspeção de Saúde e será excluído do processo seletivo.
Na ocasião da INSPSAU, as candidatas do sexo feminino deverão apresentar NO DIA DE
INSPEÇÃO DE SAÚDE NO CEMAL, OBRIGATORIAMENTE, o Laudo de Exame
Citopatológico Ginecológico (Preventivo do Câncer Ginecológico), cuja validade não deverá
ultrapassar 180 dias, antes da data da Inspeção de Saúde (Edital item 5.4.8).
No caso de impedimento anátomo-estrutural (não iniciou a vida sexual), a candidata deverá
apresentar atestado ou laudo, informando essa condição, ficando isenta de apresentar Exame
Citopatológico Ginecológico (5.4.8.1).

VALIDADE DAS VACINAS:
- Antiamarílica: dose única (a vacina fracionada será aceita).
- Antitetânica: dez anos de validade.
- Anti-hepatite B: são três doses, que valem para toda vida. Seão aceitos os casos em que as doses
estejam dentro do prazo de validade. Segunda dose 30 dias após a primeira dose. Terceira dose 180
dias após a primeira dose.
OBS: O teste de anti-HBS positivo será aceito.
* O candidato deverá trazer kit de higiene dental, para utilizá-lo antes da Avaliação Odontológica.
* O candidato deverá estar com a cabeça limpa e seca para o Exame Neurológico. A cabeça deverá
ser lavada (em casa) com shampoo neutro ou sabão de côco, sendo proibido o uso de condicionador,
gel, etc.
* O candidato deverá fazer repouso auditivo de 24h para o Exame de Audiometria. Não usar
equipamentos com fone de ouvido, etc.
Obs: Solicitamos que a candidata acesse seu e-mail e responda dando ciência do recebimento das
orientações.

Guaratinguetá, 29 de maio de 2020.

