
Prezado Candidato, 
 
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 Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) informa o seguinte: 

 
1. Conforme Instruções Específicas (Edital), Evento nº 62 do Anexo C - Calendário de Eventos, 

a Concentração Final será realizada no dia 27 de março de 2021; 

2. Conforme item 8.1.5 do Edital “O não comparecimento do candidato nos locais dos eventos 

dentro dos prazos estabelecidos no Calendário de Eventos ou divulgado pelo Presidente da 

Comissão Fiscalizadora ou nas páginas eletrônicas do Exame implicará sua falta e, em 

consequência, sua exclusão do certame”; 

3. Ao chegarem na EPCAR, TODOS os candidatos convocados para a Concentração Final 
realizarão o teste sorológico para COVID-19. Os menores de idade deverão apresentar 
autorização para realização do teste, por escrito, assinada pelos pais ou responsáveis (modelo 
anexo); 

4. O candidato que se recusar a realizar o teste será excluído do certame; 

5. Todos os candidatos deverão aguardar os resultados dos testes nos locais designados pela 
equipe de recepção. Os resultados serão divulgados no mesmo dia 27 de março; 

6. Os candidatos assintomáticos que apresentarem resultado “NEGATIVO” para COVID-19 
serão orientados pela equipe de recepção a prosseguirem para os demais procedimentos e 
ficarão hospedados na Escola a partir de então; 

7. Os candidatos que, segundo avaliação médica a ser realizada na EPCAR, apresentarem 
sintomas compatíveis, bem como aqueles que apresentarem resultado “POSITIVO IGM” para 
COVID-19 no teste a que serão submetidos nesta Escola terão sua participação na 
Concentração Final ASSEGURADA, entretanto serão orientados a cumprir isolamento 
domiciliar em suas residências e retornar à EPCAR no dia 11 DE ABRIL DE 2021, entre 11 e 
14 horas, impreterivelmente, a fim de darem prosseguimento aos demais procedimentos da 
Concentração Final; 

8. Orientações complementares serão repassadas no local pela equipe de recepção; e 

9. Por fim, ressaltamos que, para o evento Concentração Final, o Portão a ser considerado para 
abertura e fechamento está situado à Rua Santos Dumont, nº 149, Bairro São José, Barbacena-
MG, CEP 36205-058, Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR). 

 



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) 


