
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

DIRETORIA DE ENSINO

AVISOS SOBRE

PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO

TESTE DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO (TACF)

Conforme PORTARIA DIRENS Nº 163/1DCR, DE 10 DE AGOSTO DE 
2020, que aprovou as orientações sobre as medidas de proteção contra o novo Coronavírus 
SARS-COV-2 nos Exames de Admissão e Seleção coordenados pela DIRENS:

“Art. 1º  As medidas preventivas deverão obrigatoriamente ser observadas  
pelos candidatos, por ocasião dos Exames de Admissão e Seleção aos cursos e estágios  
coordenados pela DIRENS, possibilitando a criação de um protocolo de segurança frente à  
pandemia por COVID-19.

Art. 2º Por medida de controle sanitário, o candidato deverá apresentar-se,  
em todas as etapas, fazendo uso de máscara de proteção respiratória, cobrindo nariz e  
boca.

…
§2º O uso de bebedouros coletivos será proibido, devendo o candidato, em 

caso de necessidade, trazer sua própria bebida em garrafas individuais e transparentes.
Art.  3º  Recomenda-se  que  o  candidato  realize  a  higienização das  mãos 

fazendo uso de álcool 70%, podendo portá-lo em frascos individuais e transparentes.
…
Art.  8º  Durante  a  realização  do  Teste  de  Condicionamento  Físico,  o 

candidato deverá apresentar declaração escrita de estar em plenas condições de saúde  
para a subsunção ao teste físico sem restrições físicas  de  qualquer  natureza,  conforme  
Anexo “A”, em face ao esforço agudo a que se submeterá durante as provas, sendo de sua  
responsabilidade  pessoal  eventuaisconsequências  advindas  de  omissão  quanto  a  sua  
higidez física.” (Modelo de anexo disponível ao final do presente Aviso)

Orientações metodológicas traçadas pela 3SC do EMAER para realização 
do TACF:

“  …  3.7 Uso  obrigatório  de  máscara  por  parte  de  todos os  militares,  
candidatos e demais presentes na atividade,  inclusive durante a realização dos exercícios  
localizados e da corrida.

3.8 Recomendação  aos  candidatos  no  sentido  de  que  portem  máscaras  
adicionais, visando  à  substituição  à  medida  que  fiquem  úmidas  ou  venham  a  ser  
manuseadas de forma indevida.”



MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA NA OCASIÃO DO
TESTE DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO (TACF) 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

Eu,  ________________________________________________________,  identidade 

nº  ________________________  e  CPF  nº  ___________________________,  nascido(a)  aos 

________ dias do mês ________________________________ do ano de ____________, filho(a) 

de  ________________________________________________  e  de 

__________________________________________________________________, declaro estar em 

plenas condições de saúde, sem restrições físicas de qualquer natureza, em face ao esforço agudo a 

que serei submetido durante os exercícios, estando apto(a) para realizar o Teste de Avaliação do 

Condicionamento  Físico  do  Exame  de  Admissão  ao  (Sigla  do  Exame) 

____________________________________________________. 

______________________, ______ de ___________________ de 20____. 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 


