
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

DIRETORIA DE ENSINO

EA CPCAR 2021

Em  cumprimento  ao  Despacho  contido  no  Processo  nº  5000729-
31.2021.4.02.5102/RJ,  referente  ao  candidato  WYLDER  SILVA  BERTO,  fica  assim
convocado para a realização do PHC:

PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR
À AUTODECLARAÇÃO E OPÇÃO PELAS VAGAS RESERVADAS

LOCAL: Escola Preparatória de Cadetes do Ar
ENDEREÇO: Rua Santos Dumont, n° 149, Bairro São José, Barbacena – MG

ABERTURA DOS PORTÕES: 7 h (Horário local)
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8 h (Horário local), no Portão das Armas da EPCAR

Imprescindível  a  leitura  das  Instruções  Específicas  (edital),  em  especial  quanto  a  TODO  o
conteúdo dos itens 2.4, 4.11 e 5.11, podendo-se destacar:

2.4.5.1  Os  candidatos  que  optarem por  concorrer  às  vagas  reservadas,  ainda  que  tenham
obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, deverão submeter-se ao PHC.

4.11.6  A  2ª  data,  terminantemente,  não  se  destina  à  recepção  de  candidatos  faltosos  à
convocação ocorrida para a 1ª data.

Candidatos devem trazer sua própria garrafa com água, assim como sua própria caneta.

Somente os candidatos poderão adentrar o portão.

Uso obrigatório de máscara de proteção respiratória.

Candidatos menores de idade, apresentar Anexo abaixo

DATA DE REALIZAÇÃO: 02/03/2021

INSCRIÇÃO NOME

4371082 WYLDER SILVA BERTO *

* Decisão Judicial



AUTORIZAÇÃO PARA CANDIDATO MENOR DE IDADE

REALIZAR O PHC

1.  Eu,  ____________________________________________________________________,

portador(a) do CPF nº ___________________ , carteira de identidade nº _______________ ,

expedida  pelo(a)  _________________________,  AUTORIZO  o(a)  menor

___________________________________________________________________  ,  nascido(a)

em _____ / _____ / _______ , candidato(a) do Exame de Admissão ao Curso Preparatório de

Cadetes do Ar do ano de 2021 (CPCAR 2021), para todos os efeitos legais e/ou administrativos

inerentes ao certame, ao enquadrar-se no previsto na Lei no 12.990/2014, que seja submetido

ao Procedimento  de  Heteroidentificação  Complementar  (PHC), o qual poderá ser filmado e a

gravação utilizada na análise de eventuais recursos interpostos.

2. DECLARO ter conhecimento completo das Instruções Específicas do Exame de Admissão ao

CPCAR 2021.

__________________, ______ de ______ de 20____.

_________________________________________

Assinatura do Responsável Legal pelo candidato menor de idade

________________________________________________

(Indicação da Condição do Responsável: Pai, Mãe, Tutor)




