
Prezado Candidato, 
 
Informamos que, em cumprimento à PORTARIA DIRENS Nº163-1DCR - MEDIDAS 

DE PROTEÇÃO AO CORONAVÍRUS NOS EXAMES DE ADMISSÃO DA DIRENS, a Comissão 
de Recepção e de Habilitação à Matrícula da Academia da Força aérea (AFA) tomará as seguintes 
medidas, baseadas nos artigos 9º, 10 e 11 da mesma: 

 
1) No dia da Concentração Final, os candidatos convocados para Validação 

Documental/Habilitação à Matrícula responderão a um questionário para investigação 
epidemiológica; 

 
2) Todos os candidatos 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; 

 
Os testes ocorrerão no início da Concentração Final e há previsão, pela OSA local (ES-

YS), que os resultados sejam divulgados até as 11 h do mesmo dia. Os procedimentos referentes à 
Validação Documental terão início somente após os resultados do Teste de COVID-19 serem 
divulgados. 

O candidato que se recusar a realizar a testagem para a COVID-19 será excluído do 
Exame. 

 
3) O candidato menor de idade deverá apresentar uma Autorização, por escrito, de 

próprio punho, pelo seu responsável legal, para ser submetido à testagem da COVID-19, conforme 
Anexo abaixo; 

 
4) O candidato que apresentar qualquer sintoma ou obtiver o resultado positivo na 

testagem deverá ser orientado a retornar nos dias e horários estabelecidos pela Comissão, sendo-lhe 
assegurado o prosseguimento nas Etapas subsequentes. 

O cumprimento do isolamento e o retorno ao certame não serão apoiados pela 
Administração (como pagamento de diárias, indenização de passagem, fornecimento de transporte ou 
qualquer outro tipo de apoio institucional). 

 
Orientamos aos pais e responsáveis que aguardem nas dependências da AFA até a 

divulgação do resultado. 
 
Por fim, reforçamos que o Portão considerado para Abertura e Fechamento do Certame 

será o Portão Sul (Academia da Força Aérea (AFA), Estrada de Aguaí, s/nº, Campo Fontenelle, 
Pirassununga-SP, CEP 13630-000, Telefone: (19) 3565-7200, Fax: (19) 3565-7100) e que após a 
entrada os candidatos deverão se dirigir a Ginásio Esportivo da AFA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE 19 DE AGOSTO DE 2020. 

ANEXO B 

  

Eu, ________________________________________________________, CPF 
_________, expedida pelo(a) 

____________, AUTORIZO o(a) menor __________________________________________, 
___________, expedida pelo(a) 

____________,selecionado para participar da Concent
______________________ (Sigla do Exame) , para todos os efeitos legais e/ou administrativos, 

______________________, ______ de ___________________ de 20____. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
tor) 


