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

EA CFS 2/2020
RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
PARA O SEGUNDO TACF
DA LOCALIDADE RIO DE JANEIRO-RJ
Informações aos candidatos:
 Fechamento dos portões:
◦ local: porta de acesso ao Ginásio da COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA (CDA);
◦ horário: 8 horas (horário local). Os candidatos que se apresentarem no local acima após esse horário
serão excluídos do EA CFS 2/2020.
 Entrada de candidatos: a partir de 7 horas, pelo portão da Universidade da Força Aérea (UNIFA) localizado
na Av. Marechal Fontenelle, 1200 – Campos dos Afonsos – Rio de Janeiro/RJ;
 Trajes:
◦ CANDIDATOS:
- Todos os militares deverão comparecer fardados (7º). Não é permitido entrar com 9º uniforme;
- Não é permitida a entrada na Unidade trajando camiseta sem manga, short ou bermuda;
- Deverão levar o equipamento individual necessário para a realização do TACF (tênis, short, camiseta,
malha, entre outros); e
- Comparecer ao local do teste com trajes condizentes com o decoro militar (evitar saia curta, vestidos,
shortinhos, roupas transparentes, etc.)

DATA: 08 DE JULHO DE 2020.
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Informações aos candidatos:
 Fechamento dos portões:
◦ local: porta de acesso ao Ginásio da COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA (CDA);
◦ horário: 8 horas (horário local). Os candidatos que se apresentarem no local acima após esse horário
serão excluídos do EA CFS 2/2020.
 Entrada de candidatos: a partir de 7 horas, pelo portão da Universidade da Força Aérea (UNIFA) localizado
na Av. Marechal Fontenelle, 1200 – Campos dos Afonsos – Rio de Janeiro/RJ;
 Trajes:
◦ CANDIDATOS:
- Todos os militares deverão comparecer fardados (7º). Não é permitido entrar com 9º uniforme;
- Não é permitida a entrada na Unidade trajando camiseta sem manga, short ou bermuda;
- Deverão levar o equipamento individual necessário para a realização do TACF (tênis, short, camiseta,
malha, entre outros); e
- Comparecer ao local do teste com trajes condizentes com o decoro militar (evitar saia curta, vestidos,
shortinhos, roupas transparentes, etc.)

DATA: 08 DE JULHO DE 2020.

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

EA CFS 2/2020
RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
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Informações aos candidatos:
 Fechamento dos portões:
◦ local: porta de acesso ao Ginásio da COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA (CDA);
◦ horário: 8 horas (horário local). Os candidatos que se apresentarem no local acima após esse horário
serão excluídos do EA CFS 2/2020.
 Entrada de candidatos: a partir de 7 horas, pelo portão da Universidade da Força Aérea (UNIFA) localizado
na Av. Marechal Fontenelle, 1200 – Campos dos Afonsos – Rio de Janeiro/RJ;
 Trajes:
◦ CANDIDATOS:
- Todos os militares deverão comparecer fardados (7º). Não é permitido entrar com 9º uniforme;
- Não é permitida a entrada na Unidade trajando camiseta sem manga, short ou bermuda;
- Deverão levar o equipamento individual necessário para a realização do TACF (tênis, short, camiseta,
malha, entre outros); e
- Comparecer ao local do teste com trajes condizentes com o decoro militar (evitar saia curta, vestidos,
shortinhos, roupas transparentes, etc.)
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 Fechamento dos portões:
◦ local: porta de acesso ao Ginásio da COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA (CDA);
◦ horário: 8 horas (horário local). Os candidatos que se apresentarem no local acima após esse horário
serão excluídos do EA CFS 2/2020.
 Entrada de candidatos: a partir de 7 horas, pelo portão da Universidade da Força Aérea (UNIFA) localizado
na Av. Marechal Fontenelle, 1200 – Campos dos Afonsos – Rio de Janeiro/RJ;
 Trajes:
◦ CANDIDATOS:
- Todos os militares deverão comparecer fardados (7º). Não é permitido entrar com 9º uniforme;
- Não é permitida a entrada na Unidade trajando camiseta sem manga, short ou bermuda;
- Deverão levar o equipamento individual necessário para a realização do TACF (tênis, short, camiseta,
malha, entre outros); e
- Comparecer ao local do teste com trajes condizentes com o decoro militar (evitar saia curta, vestidos,
shortinhos, roupas transparentes, etc.)
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Informações aos candidatos:
 Fechamento dos portões:
◦ local: porta de acesso ao Ginásio da COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA (CDA);
◦ horário: 8 horas (horário local). Os candidatos que se apresentarem no local acima após esse horário
serão excluídos do EA CFS 2/2020.
 Entrada de candidatos: a partir de 7 horas, pelo portão da Universidade da Força Aérea (UNIFA) localizado
na Av. Marechal Fontenelle, 1200 – Campos dos Afonsos – Rio de Janeiro/RJ;
 Trajes:
◦ CANDIDATOS:
- Todos os militares deverão comparecer fardados (7º). Não é permitido entrar com 9º uniforme;
- Não é permitida a entrada na Unidade trajando camiseta sem manga, short ou bermuda;
- Deverão levar o equipamento individual necessário para a realização do TACF (tênis, short, camiseta,
malha, entre outros); e
- Comparecer ao local do teste com trajes condizentes com o decoro militar (evitar saia curta, vestidos,
shortinhos, roupas transparentes, etc.)

DATA: 09 DE JULHO DE 2020.
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 Fechamento dos portões:
◦ local: porta de acesso ao Ginásio da COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA (CDA);
◦ horário: 8 horas (horário local). Os candidatos que se apresentarem no local acima após esse horário
serão excluídos do EA CFS 2/2020.
 Entrada de candidatos: a partir de 7 horas, pelo portão da Universidade da Força Aérea (UNIFA) localizado
na Av. Marechal Fontenelle, 1200 – Campos dos Afonsos – Rio de Janeiro/RJ;
 Trajes:
◦ CANDIDATOS:
- Todos os militares deverão comparecer fardados (7º). Não é permitido entrar com 9º uniforme;
- Não é permitida a entrada na Unidade trajando camiseta sem manga, short ou bermuda;
- Deverão levar o equipamento individual necessário para a realização do TACF (tênis, short, camiseta,
malha, entre outros); e
- Comparecer ao local do teste com trajes condizentes com o decoro militar (evitar saia curta, vestidos,
shortinhos, roupas transparentes, etc.)
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Informações aos candidatos:
 Fechamento dos portões:
◦ local: porta de acesso ao Ginásio da COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA (CDA);
◦ horário: 8 horas (horário local). Os candidatos que se apresentarem no local acima após esse horário
serão excluídos do EA CFS 2/2020.
 Entrada de candidatos: a partir de 7 horas, pelo portão da Universidade da Força Aérea (UNIFA) localizado
na Av. Marechal Fontenelle, 1200 – Campos dos Afonsos – Rio de Janeiro/RJ;
 Trajes:
◦ CANDIDATOS:
- Todos os militares deverão comparecer fardados (7º). Não é permitido entrar com 9º uniforme;
- Não é permitida a entrada na Unidade trajando camiseta sem manga, short ou bermuda;
- Deverão levar o equipamento individual necessário para a realização do TACF (tênis, short, camiseta,
malha, entre outros); e
- Comparecer ao local do teste com trajes condizentes com o decoro militar (evitar saia curta, vestidos,
shortinhos, roupas transparentes, etc.)
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Informações aos candidatos:
 Fechamento dos portões:
◦ local: porta de acesso ao Ginásio da COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA (CDA);
◦ horário: 8 horas (horário local). Os candidatos que se apresentarem no local acima após esse horário
serão excluídos do EA CFS 2/2020.
 Entrada de candidatos: a partir de 7 horas, pelo portão da Universidade da Força Aérea (UNIFA) localizado
na Av. Marechal Fontenelle, 1200 – Campos dos Afonsos – Rio de Janeiro/RJ;
 Trajes:
◦ CANDIDATOS:
- Todos os militares deverão comparecer fardados (7º). Não é permitido entrar com 9º uniforme;
- Não é permitida a entrada na Unidade trajando camiseta sem manga, short ou bermuda;
- Deverão levar o equipamento individual necessário para a realização do TACF (tênis, short, camiseta,
malha, entre outros); e
- Comparecer ao local do teste com trajes condizentes com o decoro militar (evitar saia curta, vestidos,
shortinhos, roupas transparentes, etc.)

DATA: 10 DE JULHO DE 2020.
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Informações aos candidatos:
 Fechamento dos portões:
◦ local: porta de acesso ao Ginásio da COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA (CDA);
◦ horário: 8 horas (horário local). Os candidatos que se apresentarem no local acima após esse horário
serão excluídos do EA CFS 2/2020.
 Entrada de candidatos: a partir de 7 horas, pelo portão da Universidade da Força Aérea (UNIFA) localizado
na Av. Marechal Fontenelle, 1200 – Campos dos Afonsos – Rio de Janeiro/RJ;
 Trajes:
◦ CANDIDATOS:
- Todos os militares deverão comparecer fardados (7º). Não é permitido entrar com 9º uniforme;
- Não é permitida a entrada na Unidade trajando camiseta sem manga, short ou bermuda;
- Deverão levar o equipamento individual necessário para a realização do TACF (tênis, short, camiseta,
malha, entre outros); e
- Comparecer ao local do teste com trajes condizentes com o decoro militar (evitar saia curta, vestidos,
shortinhos, roupas transparentes, etc.)
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Informações aos candidatos:
 Fechamento dos portões:
◦ local: porta de acesso ao Ginásio da COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA (CDA);
◦ horário: 8 horas (horário local). Os candidatos que se apresentarem no local acima após esse horário
serão excluídos do EA CFS 2/2020.
 Entrada de candidatos: a partir de 7 horas, pelo portão da Universidade da Força Aérea (UNIFA) localizado
na Av. Marechal Fontenelle, 1200 – Campos dos Afonsos – Rio de Janeiro/RJ;
 Trajes:
◦ CANDIDATOS:
- Todos os militares deverão comparecer fardados (7º). Não é permitido entrar com 9º uniforme;
- Não é permitida a entrada na Unidade trajando camiseta sem manga, short ou bermuda;
- Deverão levar o equipamento individual necessário para a realização do TACF (tênis, short, camiseta,
malha, entre outros); e
- Comparecer ao local do teste com trajes condizentes com o decoro militar (evitar saia curta, vestidos,
shortinhos, roupas transparentes, etc.)
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Informações aos candidatos:
 Fechamento dos portões:
◦ local: porta de acesso ao Ginásio da COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA (CDA);
◦ horário: 8 horas (horário local). Os candidatos que se apresentarem no local acima após esse horário
serão excluídos do EA CFS 2/2020.
 Entrada de candidatos: a partir de 7 horas, pelo portão da Universidade da Força Aérea (UNIFA) localizado
na Av. Marechal Fontenelle, 1200 – Campos dos Afonsos – Rio de Janeiro/RJ;
 Trajes:
◦ CANDIDATOS:
- Todos os militares deverão comparecer fardados (7º). Não é permitido entrar com 9º uniforme;
- Não é permitida a entrada na Unidade trajando camiseta sem manga, short ou bermuda;
- Deverão levar o equipamento individual necessário para a realização do TACF (tênis, short, camiseta,
malha, entre outros); e
- Comparecer ao local do teste com trajes condizentes com o decoro militar (evitar saia curta, vestidos,
shortinhos, roupas transparentes, etc.)

DATA: 10 DE JULHO DE 2020.

