
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
DIRETORIA DE ENSINO 

PORTARIA DIRENS Nº 78/DCR, DE 5 DE MAIO DE 2021. 
Protocolo COMAER nº 67500.001209/2021-63 

Altera dispositivos no Programa de Atividades 
para o Exame de Admissão ao Curso Preparatório 
de Cadetes do Ar do ano de 2022 (PA/EA 
CPCAR 2022). 

O DIRETOR DE ENSINO , considerando o disposto no Decreto n° 9.077, de 8 de 
junho de 2017, e no uso das atribuições que lhe confere o item 1.1.2 das Instruções Gerais para os 
Exames de Admissão e de Seleção gerenciados pela Diretoria de Ensino, aprovadas pela Portaria 
DIRENS nº 7/DPL, de 9 de janeiro de 2018, resolve: 

Art. 1º  Alterar dispositivos no Programa de Atividades para o Exame de Admissão 
ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2022, aprovado pela Portaria DIRENS nº 
56/DCR, de 24 de março de 2021, que passarão a conter as seguintes informações: 

INSCRIÇÃO  

EVENTOS RESPONSÁVEIS 
DATA / PERÍODO 

LIMITE DE 
EXECUÇÃO  

19 
Divulgação da relação provisória dos candidatos 
que se autodeclararam pretos ou pardos e que 
optaram pela reserva de vaga. 

EPCAR 04/05/2021 

20 

Preenchimento e envio, no endereço eletrônico 
do Exame, do requerimento de recurso quanto à 
relação provisória dos candidatos que se 
autodeclararam pretos ou pardos (modificar 
opção de concorrer às vagas reservadas). O 
preenchimento será possível até as 15:00:00h  
do último dia - horário de Brasília. 

CANDIDATOS 
04/05/2021 

a 
05/05/2021 

21 Pagamento da taxa de inscrição. 
GRU somente junto ao Banco do Brasil 

CANDIDATOS 
07/04/2021 

a 
05/05/2021 



22 
Divulgação da relação final dos candidatos que 
se autodeclararam pretos ou pardos e que 
optaram pela reserva de vaga. 

EPCAR 06/05/2021 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Maj Brig Ar MARCOS VINICIUS REZENDE MRAD  
Diretor de Ensino da Aeronáutica



 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
DIRETORIA DE ENSINO 

PORTARIA DIRENS Nº 56/DCR, DE 24 DE MARÇO DE 2021. 
Protocolo COMAER nº 67500.000631/2021-16 

Aprova o Programa de Atividades para o Exame 
de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes 
do Ar do ano de 2022 (PA/EA CPCAR 2022). 

O DIRETOR DE ENSINO , considerando o disposto no Decreto nº 9.077, de 8 de 
junho de 2017, no uso das atribuições que lhe confere o Art.9, inciso XII do Regulamento da Diretoria 
de Ensino, ROCA 21-104, de 16 de maio de 2018, resolve: 

Art. 1º Aprovar o Programa de Atividades para o Exame de Admissão ao Curso 
Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2022. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Maj Brig Ar MARCOS VINICIUS REZENDE MRAD  
Diretor de Ensino da Aeronáutica
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PROGRAMA DE ATIVIDADES DO EXAME DE ADMISSÃO AO CURS O 
PREPARATÓRIO DE CADETES DO AR DO ANO DE 2021 

(PA/EA CPCAR 2022) 

 
APROVAÇÃO / DIVULGAÇÃO  

 
EVENTOS RESPONSÁVEIS 

DATA / PERÍODO 
LIMITE DE 
EXECUÇÃO  

 

1 
Aprovação das Instruções Específicas (IE) e 
Programa de Atividades (PA). 

DIRENS 26/03/2021 
 

2 

Remessa das Portarias, Instruções Específicas 
e do Programa de Atividades à EPCAR, às 
OMAP, aos SEREP, à CDA, ao IPA e à 
DIRSA para conhecimento e devidas 
providências. 

DIRENS 30/03/2021 

 

3 
Inclusão, no link “Notícias” do site do 
CECOMSAER, de matéria relativa ao Exame. 

DIRENS 30/03/2021 
 

4 
Divulgação do Exame, via Mensagem 
Telegráfica, às Organizações Militares do 
Comando da Aeronáutica. 

DIRENS 30/03/2021 

 

5 

Remessa à Imprensa Nacional dos atos de 
aprovação das Instruções Específicas do 
Exame, para publicação no Diário Oficial da 
União (DOU). 

DIRENS 30/03/2021 

 

6 
Publicação, no Diário Oficial da União, dos 
atos de aprovação das Instruções Específicas 
do Exame. 

 
DIRENS 

31/03/2021 

 

7 
Publicação das Portarias, Instruções 
Específicas e Programa de Atividades do 
Exame no BCA. 

 
CENDOC 

31/03/2021 

 

 BANCAS EXAMINADORAS  

 
EVENTOS RESPONSÁVEIS 

DATA / PERÍODO 
LIMITE DE 
EXECUÇÃO  

 

 

8 
Indicação à DIRENS da relação nominal dos 
componentes das Bancas Examinadoras para o 
presente Processo Seletivo. 

EPCAR 10/03/2021 

 

 

9 
Remessa ao CENDOC do item de designação 
das Bancas Examinadoras para publicação no 
BCA. 

DIRENS 10/03/2021 

 

 10  Convocação das Bancas Examinadoras. EPCAR 10/03/2021  
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11  

Reunião de Coordenação com as Bancas 
Examinadoras. 

EPCAR  10/03/2021 
 

 

12  

Elaboração dos itens de prova, revisão 
pedagógica, ortográfica final e diagramação 
final. 

EPCAR  10/03/2021 

 

 

13  Impressão e empacotamento das provas. EPCAR 

04/05/2021 

a

19/05/2021 

 

 INSCRIÇÃO   

 
EVENTOS RESPONSÁVEIS 

DATA / PERÍODO 
LIMITE DE 
EXECUÇÃO  

 

 

14  

Período de Inscrição. 

O preenchimento do Formulário de 
Solicitação de Inscrição (FSI) será possível, via 
Internet, a partir das 10:00:00h do primeiro 
dia do período de inscrições, até as 09:00:00h 
do último dia (horário de Brasília). 

CANDIDATOS / 
EPCAR 

07/04/2021 
a 

23/04/2021 

 

 

15  

Solicitação, via Internet, da isenção do pagamento 
da taxa de inscrição, para candidatos inscritos no 
Cadastro Único (Cad Único) para Programas 
Sociais do Governo Federal e/ou inscritos no 
REDOME como doador de medula óssea. (O 
preenchimento do formulário de solicitação de 
isenção será possível a partir das 10:00:00h do 
primeiro dia do período de inscrições, até as 
09:00:00h do último dia - horário de Brasília). 

CANDIDATOS / 
EPCAR 

07/04/2021 
a 

23/04/2021 

 

 

16  

Divulgação, via Internet, da relação provisória 
dos candidatos com o resultado da solicitação 
de isenção do pagamento da taxa de inscrição.  

EPCAR 28/04/2021 

 

 

17  

Preenchimento e envio, no endereço eletrônico 
do Exame, do requerimento de recurso quanto 
à relação provisória dos candidatos que 
solicitaram isenção do pagamento da taxa de 
inscrição. Os doadores de medula óssea 
deverão enviar, por e-mail, imagem do cartão 
de inscrição no REDOME. 

CANDIDATOS / 
EPCAR 

28/04/2021 

 

 

18  

Divulgação, via Internet, da relação definitiva 
dos candidatos com o resultado da solicitação 
de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

EPCAR 03/05/2021 
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19  

Divulgação da relação provisória dos 
candidatos que se autodeclararam pretos ou 
pardos e que optaram pela reserva de vaga. 

EPCAR 
03/05/2021 
04/05/2021 

 

 

20  

Preenchimento e envio, no endereço eletrônico 
do Exame, do requerimento de recurso quanto 
à relação provisória dos candidatos que se 
autodeclararam pretos ou pardos (modificar 
opção de concorrer às vagas reservadas). O 
preenchimento será possível até as 15:00:00h  
do último dia - horário de Brasília. 

CANDIDATOS 

03/05/2021 

04/05/2021 
a 

05/05/2021 

 

 

21  
Pagamento da taxa de inscrição. 
GRU somente junto ao Banco do Brasil 

CANDIDATOS 

07/04/2021 
a 

03/05/2021 
07/04/2021 

a 
05/05/2021 

 

 

22  

Divulgação da relação final dos candidatos que 
se autodeclararam pretos ou pardos e que 
optaram pela reserva de vaga. 

EPCAR 
05/05/2021 
06/05/2021 

 

 

23  

Divulgação, via Internet, da relação provisória 
dos candidatos com o resultado da solicitação 
de inscrição, discriminando os deferimentos e 
os motivos dos indeferimentos. 

EPCAR 10/05/2021 

 

 

24  

Preenchimento e envio eletrônico do 
requerimento (área do candidato), para 
inscrição em grau de recurso (O 
preenchimento será possível até as 15:00:00h 
do último dia - horário de Brasília). 

OBS: somente para candidatos que tiveram a 
solicitação de inscrição indeferida e que 
desejarem interpor recurso, de acordo com o 
previsto nas Instruções Específicas para este 
Exame de Admissão. 

CANDIDATOS 
10/05/2021 

a 
11/05/2021 

 

 

25  

Informação, via Internet (e-mail funcional), às 
OMAP, da previsão numérica de candidatos 
inscritos, por sexo, em cada OMAP. 

EPCAR 12/05/2021 

 

 

26  

Divulgação, via Internet, da relação nominal 
dos candidatos que, em grau de recurso, 
tiveram a solicitação de inscrição deferida ou 
indeferida definitivamente. 

EPCAR 17/05/2021 
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27  

Divulgação aos candidatos, via Internet, de 
relação contendo o local, setor e outras 
informações para a realização das Provas 
Escritas. 

CANDIDATOS / 
EPCAR 

23/06/2021 
a 

04/07/2021 

 

 PROVAS ESCRITAS  

 
EVENTOS RESPONSÁVEIS 

DATA / PERÍODO 
LIMITE DE 
EXECUÇÃO  

 

 

28  

Designação do Presidente e do Secretário da 
Comissão Fiscalizadora, bem como 
informação à EPCAR e à DIRENS, via fax ou 
e-mail funcional, dos seguintes dados: 

- Nome completo, Posto e Quadro; 
- Nome de guerra; 
- Setor de trabalho na OM; 
- Telefone de serviço, Fax e Celular; e 
- E-mail (Internet e Intraer). 

OMAP 04/05/2021  

 

29  

Remessa, via e-mail, aos SEREP e aos 
Presidentes e Secretários das Comissões 
Fiscalizadoras, das Instruções Orientadoras 
destinadas às Comissões Fiscalizadoras. 

EPCAR 11/05/2021 

 

 

30  
Designação dos demais membros da Comissão 
Fiscalizadora. 

OMAP / 
PRESIDENTE DA 

COMISSÃO 
FISCALIZADORA 

21/05/2021 

 

 

31  

Comunicação, via e-mail funcional à EPCAR: 
- do local da realização das Provas Escritas; 
(endereço e referência próxima) 
- da quantidade de setores, de suas 
denominações; e 
- da capacidade de candidatos em cada setor. 

OMAP / SEREP 21/05/2021 

 

 
32  

Divulgação, via Internet, dos locais de 
realização das Provas Escritas. 

EPCAR 16/06/2021 
 

 

33  

Comunicação à EPCAR, via e-mail, do dia, 
hora e local onde será realizado o briefing 
sobre o Exame para Membros da Comissão 
Fiscalizadora. 

OMAP / 
PRESIDENTE DA 

COMISSÃO 
FISCALIZADORA 

16/06/2021 
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34  

Briefing, para os Membros da Comissão 
Fiscalizadora, sobre as atividades relativas à 
aplicação das Provas Escritas. 

EPCAR/ OMAP / 
PRESIDENTE DA 

COMISSÃO 
FISCALIZADORA 

01/07/2021 

 

 

35  

Provas Escritas: 

- Fechamento dos portões: 09:00:00h 
(horário de Brasília); 

- Orientações gerais às 9h10min 
(obrigatório); e 
- Início das Provas Escritas às 09h40min 
(horário de Brasília). 

CANDIDATOS / 
COMISSÃO 

FISCALIZADORA/ 
OMAP 

04/07/2021 

 

 

36  

Remessa do material do Exame e dos Cartões 
de Respostas à EPCAR, via Representante da 
Escola ou via SEDEX. 

OMAP / 
PRESIDENTE DA 

COMISSÃO 
FISCALIZADORA 

05/07/2021 

 

 
37  

Divulgação, via Internet, das provas aplicadas 
e dos gabaritos provisórios. 

EPCAR 06/07/2021 
 

 

38  

Preenchimento e envio eletrônico à EPCAR da 
Ficha Informativa sobre Formulação de 
Questão (FIFQ), no link ÁREA DO 
CANDIDATO ou por outro meio devidamente 
disponibilizado (disponível até as 15:00:00h 
do último dia de recurso - horário de Brasília).  

CANDIDATOS 
06/07/2021 

a 
07/07/2021 

 

 

39  Disponibilização e análise das FIFQ. EPCAR 
08/07/2021 

a 
19/07/2021 

 

 

40  

Divulgação, via Internet, dos gabaritos oficiais 
e dos pareceres sobre o recurso quanto à 
formulação de questões das Provas Escritas 
e/ou aos seus respectivos gabaritos.  

EPCAR 21/07/2021 

 

 

41  Correção das Provas Escritas. EPCAR 
21/07/2021 

a 
27/07/2021 

 

 

42  

Divulgação, via Internet, da relação nominal 
de candidatos com os resultados provisórios 
obtidos nas Provas Escritas (exceto Redação) 
com seus respectivos graus, contendo a 
classificação provisória daqueles que 
obtiveram aproveitamento. 

EPCAR 28/07/2021 
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43  

Preenchimento e envio eletrônico à EPCAR, 
de solicitação de revisão de graus, somente 
para candidatos que discordam dos graus 
publicados, no link ÁREA DO CANDIDATO 
ou por outro meio devidamente 
disponibilizado (disponível até as 15:00:00h do 
último dia - horário de Brasília). 

CANDIDATOS 
28/07/2021 

a 
29/07/2021 

 

 

44  

Preparação, ordenação sequencial e 
digitalização das redações para inserção no 
sistema de correção do CIAAR. 

EPCAR 
29/07/2021 

a 
05/08/2021 

 

 

45  

Divulgação, via Internet, da relação nominal 
de candidatos com os resultados das análises 
das solicitações de recurso para os graus 
atribuídos aos candidatos nas Provas Escritas, 
contendo a classificação provisória daqueles 
que obtiveram aproveitamento. 

EPCAR 05/08/2021 

 

 

46  
Divulgação, via Internet, da relação nominal 
de candidatos que terão a Prova de Redação 
corrigida. 

EPCAR 05/08/2021 

 

 

47  
Remessa dos arquivos digitalizados das 
redações ao CIAAR, para correção. 

EPCAR 05/08/2021 
 

 

48  Correção das redações. CIAAR 
05/08/2021 

a 
16/08/2021 

 

 

49  
Devolução à EPCAR das redações corrigidas e 
de seus respectivos graus obtidos. 

CIAAR 16/08/2021 

 

 

50  
Divulgação individual da correção da redação, 
via Internet. 

CIAAR / EPCAR 17/08/2021 

 

 

51  

Preenchimento do formulário de recurso para a 
Prova de Redação, no sistema informatizado, 
disponibilizado na página eletrônica da 
EPCAR (disponível até as 13:00:00h do 
último dia de recurso - horário de Brasília). 

CANDIDATOS 
17/08/2021 

a 
18/08/2021 

 

 

52  
Envio eletrônico, ao CIAAR, da relação dos 
candidatos que solicitaram recurso na Prova de 
Redação, para análise. 

EPCAR 18/08/2021 
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53  Análise dos recursos da Prova de Redação. CIAAR 
18/08/2021 

a 
26/08/2021 

 

 

54  

Divulgação, via Internet, dos pareceres 
individuais sobre os recursos da Prova de 
Redação. 

CIAAR / EPCAR 27/08/2021 

 

 

55  

Envio à DIRENS, via e-mail, de informações 
sobre a situação dos candidatos e das vagas, 
contendo: 

- nº de candidatos inscritos que compareceram 
às Provas Escritas; 

- nº de candidatos que obtiveram 
aproveitamento nas Provas Escritas;  

- nº de candidatos que foram convocados para 
a Concentração Intermediária; e 

- relação de candidatos que realizaram as 
Provas Escritas por força de decisão judicial e 
não obtiveram aproveitamento. 

EPCAR 27/08/2021 

 

 

56  

Divulgação, via Internet, da relação nominal 
de candidatos com os resultados finais obtidos 
nas Provas Escritas, com suas respectivas 
médias finais, contendo a classificação final 
daqueles que tiveram aproveitamento, bem 
como a relação dos que foram convocados 
para a Concentração Intermediária e exames 
subsequentes. 

EPCAR 02/09/2021 

 

 CONCENTRAÇÃO INTERMEDIÁRIA  

 
EVENTOS RESPONSÁVEIS 

DATA / PERÍODO 
LIMITE DE 
EXECUÇÃO  
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57  

Indicação à EPCAR, via e-mail, dos usuários 
a serem cadastrados no Sistema Integrado de 
Gestão e Controle (SIGC) ou outro meio 
devidamente disponibilizado, com a 
informação dos seguintes dados:  

- Nome completo; 
- Posto ou Graduação/Quadro/Esp.; 
- Nome de guerra; 
- Nº do CPF; 
- Telefones para contato (de serviço e celular); 
e- E-mail (Intraer e Internet). 

SEREP 31/08/2021 

 

 

58  

Remessa, via e-mail funcional, à DIRSA, à 
CDA, ao IPA, aos SEREP e aos 
Presidentes/Secretários das Comissões 
Fiscalizadoras das previsões numéricas de 
candidatos convocados para a Concentração 
Intermediária, discriminados por SEREP e 
OMAP, para fins de planejamento dos exames 
subsequentes. 

EPCAR 01/09/2021 

 

 

59  

Informação às OMAP e aos SEREP dos dias 
de realização da INSPSAU e do EAP, para 
fins de coordenação. 

DIRSA / IPA / OSA 02/09/2021 

 

 

60  
Remessa, via e-mail à EPCAR, do endereço do 
local e horário de realização da Concentração 
Intermediária. 

SEREP 03/09/2021 

 

 

61  

Divulgação, via Internet, da relação nominal 
dos candidatos convocados para a 
Concentração Intermediária, bem como data, 
horário e endereço do local onde ela será 
realizada. 

EPCAR 09/09/2021 

 

 

62  

Envio eletrônico, via e-mail funcional, à 
DIRSA, à CDA, ao IPA e aos SEREP, da 
relação nominal, com número de inscrição, 
dos candidatos convocados para a 
Concentração Intermediária e exames 
subsequentes. 

EPCAR 13/09/2021 

 

 

63  

Remessa eletrônica aos SEREP, via e-mail 
funcional, da documentação a ser utilizada na 
Concentração Intermediária, INSPSAU e 
EAP. 

EPCAR 15/09/2021 
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64  

Realização de reunião de coordenação visando 
estabelecer, conforme localidade de origem 
dos candidatos: 

- cronograma para realização da INSPSAU e 
do EAP; e 
- número de candidatos a serem avaliados em 
cada dia de Exame. 

IPA / OSA 15/09/2021 

 

 

65  
Concentração Intermediária - Fechamento 
dos portões às 09:00:00h (horário local), 
com lavratura da Ata. 

CANDIDATOS / 
COMISSÃO 

FISCALIZADORA / 
SEREP 

20/09/2021 

 

 

66  

Lançamento eletrônico no SIGC das presenças 
e ausências à Concentração Intermediária (1ª 
data) e remessa, via e-mail funcional, à 
EPCAR, até as 17:00:00h (horário de 
Brasília), da Ata e da Relação de Presenças da 
Concentração Intermediária e dos originais 
destes documentos, posteriormente, via 
SEDEX. 

COMISSÃO 
FISCALIZADORA / 

SEREP 
21/09/2021 

 

 

67  

Remessa à EPCAR, via SEDEX, das Atas e 
das Relações de Presença da Concentração 
Intermediária das Autorizações referentes aos 
candidatos menores de 18 anos de idade, bem 
como, de outros documentos discriminados 
nas Instruções Orientadoras. 

SEREP 23/09/2021 

 

 

68  

Divulgação, via Internet, da relação nominal 
dos candidatos que não compareceram à 
Concentração Intermediária e/ou foram 
excluídos do processo seletivo. 

EPCAR 24/09/2021 

 

 INSPEÇÃO DE SAÚDE (INSPSAU)  

 
EVENTOS RESPONSÁVEIS 

DATA / PERÍODO 
LIMITE DE 
EXECUÇÃO  
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69  

Indicação à EPCAR, via e-mail, dos usuários 
a serem cadastrados no Sistema Integrado de 
Gestão e Controle (SIGC) ou outro meio 
devidamente disponibilizado, com a 
informação dos seguintes dados:  

- Nome completo; 
- Posto ou Graduação/Quadro/Esp.; 
- Nome de guerra;  

- Nº do CPF; 
- Telefones para contato (serviço e celular); e 
- E-mail Internet. 

DIRSA / OSA 31/08/2021 

 

 

70  
Inspeção de Saúde – realização e 
julgamento. 

CANDIDATOS / 
COMISSÃO 

FISCALIZADORA / 
OSA/SEREP 

21/09/2021 
a 

06/10/2021 

 

 

71  

Remessa à EPCAR, via e-mail funcional e 
SEDEX, da Ata e da Relação de Presença da 
INSPSAU. 

COMISSÃO 
FISCALIZADORA / 

OSA / SEREP 
08/10/2021 

 

 

72  

Lançamento eletrônico dos resultados relativos 
à INSPSAU no SIGC, ou por outro meio 
devidamente disponibilizado, inserindo-se, nos 
campos disponibilizados, os pareceres APTO 
ou NÃO APTO, bem como remessa via e-mail 
à EPCAR do relatório gerado (assinados e 
digitalizados). 

OBS.: Para o candidato julgado NÃO APTO, 
deverá ser informado o CID-10, com a citação da 
doença que o incapacitou e anexado o arquivo 
digitalizado do Documento de Informação de 
Saúde (DIS).  

OSA 13/10/2021 

 

 

73  

Remessa à EPCAR, via e-mail funcional 
(digitalizado) e Ofício, via SEDEX, do 
Relatório gerado pelo Sistema SIGC, ou por 
outro meio devidamente disponibilizado 
(impresso e assinado pelo Oficial 
responsável), contendo a relação nominal com 
os resultados dos candidatos que realizaram a 
INSPSAU. 

OSA 14/10/2021 
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74  

Remessa à DIRSA, via e-mail funcional e 
Ofício, via SEDEX: 

- do Relatório gerado pelo Sistema SIGC ou 
por outro meio devidamente disponibilizado 
(impresso e assinado pelo Oficial 
responsável), contendo a relação nominal dos 
candidatos que realizaram a INSPSAU, com 
os resultados obtidos; e 
- dos Documentos de Informação de Saúde 
(DIS) dos candidatos com resultado “NÃO 
APTO” na INSPSAU. 

OSA 14/10/2021 

 

 

75  

Divulgação, via Internet, da relação nominal 
de candidatos com os resultados obtidos na 
INSPSAU.  

OBS: O candidato com resultado NÃO APTO 
poderá acessar o respectivo Documento de 
Informação de Saúde (DIS), conforme previsto 
nas Instruções Específicas para o Exame. 

EPCAR  18/10/2021 

 

 

76  

Preenchimento e envio eletrônico do 
requerimento para INSPSAU em Grau de 
Recurso (O preenchimento será possível até as 
15:00:00h do último dia do recurso - horário de 
Brasília). 

CANDIDATOS 
18/10/2021 

a 
19/10/2021 

 

 

77  

Disponibilização, para a DIRSA (JSS), no SIGC, 
ou por outro meio devidamente 
disponibilizado da relação nominal dos 
candidatos que solicitaram INSPSAU em grau de 
recurso, com seus respectivos requerimentos. 

EPCAR 21/10/2021 

 

 

78  

Remessa, via e-mail funcional às OSA, da relação 
nominal dos candidatos recursantes que serão 
submetidos à INSPSAU em grau de recurso. 

DIRSA 21/10/2021 

 

 

79  

Agendamento eletrônico, via SIGC, ou por 
outro meio devidamente disponibilizado, da 
INSPSAU em grau de recurso, dos candidatos 
que requereram novo exame, contendo as 
informações sobre o dia, o horário e o local do 
evento. 

DIRSA (JSS) / OSA 
21/10/2021 

a 
27/10/2021 

 

 

80  

Consulta individual, via SIGC, ou por outro 
meio devidamente disponibilizado, da data, 
horário e local onde o candidato com resultado 
“NÃO APTO”, e que solicitou INSPSAU em 
grau de recurso, será reexaminado. 

CANDIDATOS  28/10/2021 
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81  
Realização da INSPSAU em Grau de 
Recurso. 

CANDIDATOS / 
COMISSÃO 

FISCALIZADORA/
OSA 

03/11/2021 
a 

05/11/2021 

 

 

82  

Lançamento eletrônico no SIGC, ou por outro 
meio devidamente disponibilizado dos 
resultados obtidos pelos candidatos, anexando 
os arquivos digitalizados, com os respectivos 
pareceres especializados. 

OSA 
03/11/2021 

a 
05/11/2021 

 

 

83  

Remessa à EPCAR da Ata e da Relação de 
Presenças na INSPSAU em grau de recurso, 
via e-mail funcional e SEDEX. 

COMISSÃO 
FISCALIZADORA / 

SEREP 
05/11/2021 

 

 

84  

Julgamento da INSPSAU em grau de recurso e 
remessa à EPCAR dos resultados obtidos, 
indicando os candidatos faltosos, aptos e não 
aptos, constando o CID (numeral e por 
extenso), via SIGC, ou por outro meio 
devidamente disponibilizado e também, 
remessa via e-mail à EPCAR do relatório 
gerado no SIGC, assinados e digitalizados (até 
as 14:00:00h do último dia – horário de 
Brasília). 

DIRSA / JSS 
05/11/2021 

a 
10/11/2021 

 

 

85  

Divulgação, via Internet, da relação nominal 
de candidatos com os resultados obtidos na 
INSPSAU em grau de recurso. 

EPCAR 11/11/2021 

 

 EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA (EAP)  

 
EVENTOS RESPONSÁVEIS 

DATA / PERÍODO 
LIMITE DE 
EXECUÇÃO  

 

 

86  

Indicação à EPCAR, via e-mail, dos usuários 
a serem cadastrados no Sistema Integrado de 
Gestão e Controle (SIGC) ou outro meio 
devidamente disponibilizado, com a 
informação dos seguintes dados:  

dados:  

- Nome completo; 

- Posto ou Graduação/Quadro/Esp.; 
- Nome de guerra;  
- Nº do CPF; 
- Telefones para contato (serviço e celular); e 
- E-mail Internet. 

IPA 31/08/2021 
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87  
Exame de Aptidão Psicológica – realização e 
julgamento. 

CANDIDATOS /  
IPA / SEREP 

21/09/2021 
a 

06/10/2021 

 

 

88  

Remessa à EPCAR da Ata e da Relação de 
Presenças do EAP, via e-mail funcional e 
SEDEX. 

COMISSÃO 
FISCALIZADORA / 

SEREP 
07/10/2021 

 

 

89  

Lançamento eletrônico dos resultados relativos 
ao EAP no Sistema Integrado de Gestão e 
Controle (SIGC), ou por outro meio 
devidamente disponibilizado, até as 
12:00:00h (horário de Brasília), inserindo-se 
nos campos disponibilizados, as seguintes 
informações: 

- Parecer APTO ou INAPTO. 

OBS: Para o candidato julgado INAPTO, 
deverá ser disponibilizado o Documento de 
Informação de Aptidão Psicológica (DIAP). 

IPA 26/10/2021 

 

 

90  

Remessa à EPCAR, via e-mail funcional e 
Ofício (impresso e assinado pelo Oficial 
responsável), do Relatório gerado pelo 
Sistema, contendo a relação nominal com os 
resultados dos candidatos que realizaram o 
EAP. 

IPA 26/10/2021 

 

 

91  

Divulgação, via Internet, da relação nominal 
de candidatos com os resultados obtidos no 
EAP. 

OBS: O candidato com resultado INAPTO 
poderá acessar o respectivo Documento de 
Informação de Aptidão Psicológica (DIAP). 

EPCAR 27/10/2021 

 

 

92  

Preenchimento e envio eletrônico do 
requerimento para revisão do EAP, em grau de 
recurso (O preenchimento será possível até as 
15:00:00h do último dia - horário de Brasília). 

CANDIDATOS 28/10/2021 

 

 

93  

Disponibilização para o IPA, via SIGC, da 
relação nominal dos candidatos que 
solicitaram Revisão do EAP em grau de 
recurso, com os seus respectivos 
requerimentos (a partir das 16:00:00h deste 
dia – horário de Brasília). 

EPCAR 29/10/2021 
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94  

Realização da Revisão do EAP, em grau de 
recurso e envio eletrônico e-mail funcional até 
as 12:00:00h - horário de Brasília), e Ofício 
(impresso e assinado pelo Oficial responsável), 
via SEDEX, do Relatório gerado pelo Sistema 
à EPCAR, dos resultados de todos os 
candidatos que realizaram o EAP em grau de 
recurso.  

IPA 

29/10/2021 
a 

09/11/2021 
 

 

 

95  

Divulgação, via Internet, da relação nominal 
de candidatos com os resultados obtidos na 
revisão do EAP, em grau de recurso. 

EPCAR 10/11/2021 

 

 

96  

Preenchimento e envio eletrônico ao IPA, do 
requerimento com solicitação de Entrevista 
Informativa dos candidatos julgados inaptos 
no EAP, que desejarem obter esclarecimentos 
sobre o motivo da sua inaptidão. (até as 
15:00:00h do último dia - horário de Brasília). 

CANDIDATOS 
10/11/2021 

a 
11/11/2021 

 

 

97  

Agendamento eletrônico, via SIGC, ou por 
outro meio devidamente disponibilizado, da 
Entrevista Informativa referente à inaptidão no 
EAP, disponibilizando para o candidato 
informações sobre o dia, a hora e o local do 
evento. 

IPA 18/11/2021 

 

 

98  

Consulta individual, via página eletrônica do 
Exame, da data, horário e local onde será 
realizada a Entrevista Informativa.  

OBS: Somente para os candidatos com 
resultado “INAPTO” no EAP e que 
solicitaram a Entrevista Informativa. 

CANDIDATOS 19/11/2021 

 

 

99  

Realização da Entrevista Informativa, 
referente ao EAP, com os candidatos que 
solicitaram 

CANDIDATOS / IPA 03/12/2021 

 

 
TESTE DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO (TACF)  

 

 
EVENTOS RESPONSÁVEIS 

DATA / PERÍODO 
LIMITE DE 
EXECUÇÃO  
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100 

Indicação à EPCAR, via e-mail, dos usuários 
a serem cadastrados no Sistema Integrado de 
Gestão e Controle (SIGC) ou outro meio 
devidamente disponibilizado, com a 
informação dos seguintes dados:  

- Nome completo; 
- Posto ou Graduação/Quadro/Esp.; 
- Nome de guerra;  
- Nº do CPF; 
- Telefones para contato (serviço e celular); e 
- E-mail (Internet) 

CDA / SEREP 31/08/2021 

 

 

101 
Remessa, via e-mail à EPCAR, do endereço do 
local e horário que será realizado o TACF. 

CDA / SEREP 03/11/2021 

 

 

102 

Envio Eletrônico, via SIGC, ou por outro meio 
devidamente disponibilizado, à CDA e aos 
SEREP, da relação nominal dos candidatos 
julgados aptos na INSPSAU e em condições 
de realizarem o TACF (contendo: OMAP, 
sexo e data de nascimento), bem como, da 
relação de presença para o evento. 

EPCAR 11/11/2021 

 

 

103 
Divulgação, via Internet, da relação nominal 
de candidatos convocados para a realização do 
TACF. 

EPCAR 11/11/2021 

 

 

104 

Realização do Teste de Avaliação do 
Condicionamento Físico (TACF). 
Julgamento e divulgação imediata do resultado 
aos candidatos, bem como a data, horário e 
local de realização do novo teste dos 
candidatos que obtiveram o resultado “NÃO 
APTO”. 

CANDIDATOS / 
CDA / COMISSÃO 
FISCALIZADORA/ 

SEREP  

17/11/2021 
a 

19/11/2021 
 

 

 

105 

Informação para o candidato da data, horário e 
local de realização do novo teste (candidatos 
que obtiveram o resultado “NÃO APTO” e 
que solicitaram TACF em grau de recurso.)  

CANDIDATOS / 
CDA / COMISSÃO 
FISCALIZADORA / 

SEREP 

17/11/2021 
a 

19/11/2021 

 

 

106 

Entrega, ao Presidente ou ao Secretário da 
Comissão Fiscalizadora, do requerimento para 
realização do TACF em grau de recurso (após 
a realização do Teste).  

CANDIDATOS / 
CDA / COMISSÃO 
FISCALIZADORA / 

SEREP 

17/11/2021 
a 

19/11/2021 
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107 

Envio à EPCAR da relação dos candidatos que 
solicitaram o TACF, em grau de recurso, com 
a data, horário e local de realização do novo 
teste. 

CDA / COMISSÃO 
FISCALIZADORA /  

SEREP 

17/11/2021 
a 

19/11/2021 

 

 

108 

Lançamento do resultado do TACF no SIGC, 
ou por outro meio devidamente 
disponibilizado, discriminando o desempenho 
dos candidatos que obtiveram o resultado 
“NÃO APTO” e informando aqueles que 
solicitaram recurso. 

CDA / SEREP 22/11/2021 

 

 
109 

Divulgação, via Internet, da relação nominal de 
candidatos com os resultados obtidos no TACF. 

EPCAR 23/11/2021 
 

 

110 

Remessa à CDA e à EPCAR, via e-mail funcional 
e Ofício impresso e assinado pelo Oficial 
responsável, via SEDEX: 

- da Ata e da Relação de Presenças e resultados 
do TACF; 
- da Ficha de Aplicação e Avaliação do TACF, 
indicando os candidatos aptos, não aptos e 
faltosos no referido teste; 
- da relação nominal dos candidatos que 
solicitaram o TACF em grau de recurso, ou 
comunicação da inexistência de requerimento; e 
- dos Requerimentos do TACF, em grau de 
recurso. 

SEREP 24/11/2021 

 

 

111 
Realização e julgamento do TACF em grau 
de recurso. 

CANDIDATOS / 
CDA / COMISSÃO 
FISCALIZADORA / 

SEREP 

29/11/2021 

 

 

112 

Lançamento no SIGC, ou por outro meio 
devidamente disponibilizado, dos resultados 
obtidos pelos candidatos que realizaram o 
TACF em grau de recurso. 

CDA / SEREP 29/11/2021 

 

 

113 

Remessa à CDA e à EPCAR (via e-mail 
funcional e Ofício impresso e assinado pelo 
Oficial responsável, via SEDEX): 

- da Ata e da Relação de Presença do TACF 
em grau de recurso; 

- da Ficha de Aplicação e Avaliação do TACF, 
em grau de recurso, indicando resultado dos 
candidatos que realizaram o teste; e 

- do Relatório gerado pelo Sistema SIGC, 

SEREP 29/11/2021 
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contendo a relação nominal com os resultados 
dos candidatos. 

 

114 
Divulgação, via Internet, da relação nominal 
de candidatos com os resultados obtidos no 
TACF em grau de recurso. 

EPCAR 02/12/2021 

 

 PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À 
AUTODECLARAÇÃO 

 

 

EVENTOS RESPONSÁVEIS 
DATA / PERÍODO 

LIMITE DE 
EXECUÇÃO 

 

 

115 

Divulgação da relação nominal dos candidatos 
autodeclarados negros, optantes pela reserva 
de vagas, convocados para realizar o 
Procedimento de Heteroidentificação 
Complementar (1ª e 2ª datas), ainda que 
tenham obtido nota suficiente para aprovação 
na ampla concorrência. 

EPCAR 03/12/2021 

 

 

116 

Procedimento de heteroidentificação 
complementar à autodeclaração dos candidatos 
negros e que optaram pela reserva de vaga (1ª 
e 2ª datas). Atenção: A 2ª data NÃO se 
destina a acolher faltosos da 1ª data. 

(Apresentação na EPCAR: data e horário a 
ser informado por ocasião da convocação) 

CANDIDATOS 
AUTODECLARADOS 

NEGROS 
OPTANTES / 

EPCAR 

09/12/2021 
a 

10/12/2021 

 

 

117 

Solicitação de recurso ao resultado do 
procedimento de heteroidentificação 
complementar dos candidatos negros que 
tiveram sua autodeclaração NÃO 
CONFIRMADA. 

CANDIDATOS 
AUTODECLARADOS 

NEGROS 
OPTANTES 

09/12/2021 
a 

10/12/2021 

 

 

118 

Procedimento de heteroidentificação 
complementar à autodeclaração dos candidatos 
negros, em grau de recurso (1ª e 2ª datas). 

CANDIDATOS 
AUTODECLARADOS

NEGROS 
OPTANTES / 

EPCAR 

09/12/2021 
a 

10/12/2021 

 

 

119 

Processamento dos dados referentes aos 
resultados do PHC (Envio dos resultados do 
PHC, via e-mail, para a EPCAR). 

EPCAR 10/12/2021 

 

 

120 

Publicação do resultado definitivo do 
procedimento de heteroidentificação 
complementar à autodeclaração dos candidatos 
negros. 

CANDIDATOS / 
EPCAR 

11/12/2021 
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 JUNTA ESPECIAL DE AVALIAÇÃO (JEA)  

 
EVENTOS RESPONSÁVEIS 

DATA / PERÍODO 
LIMITE DE 
EXECUÇÃO  

 

 
121 

Indicação à DIRENS dos componentes da 
Junta Especial de Avaliação (JEA). 

CDA / DIRSA / 
EPCAR / IPA 

16/11/2021 
 

 
122 Convocação da JEA. DIRENS 30/11/2021  

 

123 
Remessa à DIRENS do Mapa da JEA e dos 
dados estatísticos. 

EPCAR 06/12/2021 

 

 
124 Reunião da JEA. DIRENS 15/12/2021 

 

 

125 

Remessa à DIRENS, via Intraer e/ou e-mail, 
mídia editável da relação nominal dos 
candidatos selecionados pela JEA para 
habilitação à matrícula com as respectivas 
classificações, bem como a convocação para 
Concentração Final. 

EPCAR 17/12/2021 

 

 

126 

Divulgação, via Internet, da relação nominal 
dos candidatos selecionados pela JEA para 
Concentração Final e Habilitação à Matrícula, 
contendo as médias finais com as respectivas 
classificações.  

EPCAR 17/12/2021 

 

 

127 

Remessa à Imprensa Nacional, para publicação 
no Diário Oficial da União, da relação nominal 
dos candidatos selecionados pela JEA para 
habilitação à matrícula. 

DIRENS 20/12/2021 

 

 

128 
Remessa ao CENDOC, para publicação no 
BCA, da Ordem de Matrícula dos candidatos 
selecionados pela JEA. 

DIRENS 20/12/2021 

 

 

129 
Publicação no BCA da Ordem de Matrícula 
dos candidatos selecionados pela JEA para 
habilitação à matrícula. 

CENDOC 22/12/2021 

 

 

130 
Publicação, no Diário Oficial da União, da 
relação nominal dos candidatos selecionados 
pela JEA para habilitação à matrícula. 

DIRENS 22/12/2021 
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CONCENTRAÇÃO FINAL / HABILITAÇÃO À MATRÍCULA / MATR ÍCULA  

 

 
EVENTOS RESPONSÁVEIS 

DATA/PERÍODO 
LIMITE DE 
EXECUÇÃO  

 

 

131 

Divulgação, via Internet, do modelo de 
autorização do responsável legal para a 
matrícula do candidato menor de 18 anos de 
idade no respectivo Curso e do Folheto 
Informativo ao(à) futuro(a) Aluno(a). 

EPCAR 05/01/2022 

 

 

132 

Concentração Final e Habilitação à 
Matrícula 

 – Apresentação no Auditório da EPCAR, das 
13:00:00h até as 14:00:00h (horário local), 
dos candidatos selecionados pela JEA e 
convocados para a Concentração Final. 

CANDIDATOS / 
EPCAR 

15/01/2022 

 

 

133 

Apresentação e análise da documentação 
exigida para habilitação à matrícula e 
preenchimento do Formulário de Recurso por 
rejeição de documentação. 
OBS: Os candidatos convocados que 
possuírem pendências na documentação 
prevista para matrícula terão 3 dias úteis, a 
contar da data de apresentação na EPCAR 
para as respectivas soluções. 

CANDIDATOS / 
EPCAR 

15/01/2022 

 

 134 Matrícula e Início do Curso EPCAR 15/01/2022  

 

135 

Convocação dos candidatos excedentes, em 
substituição àqueles que receberam Ordem de 
Matrícula e foram excluídos do Exame ou 
considerados desistentes, determinando a data 
de apresentação. 

CANDIDATOS / 
EPCAR 

15/01/2022 
a 

25/01/2022 
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136 

Apresentação na EPCAR dos candidatos 
excedentes convocados, no dia previsto na 
relação de convocação: 

- abertura dos portões às 12:00:00h (horário 
local); e 
- fechamento dos portões às 14:00:00h 
(horário local). 

OBS: Os candidatos excedentes convocados 
que possuírem pendências na documentação 
prevista para matrícula terão 3 dias úteis, a 
contar da data de apresentação na EPCAR para 
as respectivas soluções. 

CANDIDATOS 

No quinto dia corrido, 
a contar da data 
subsequente à de 
convocação, das 
12:00:00h até as 

14:00:00h. 
 

 

 

137 
Apresentação e análise dos documentos 
exigidos para habilitação à matrícula, objeto 
do recurso. 

CANDIDATOS / 
EPCAR 

Até 3 dias úteis, a 
contar da data 

subsequente à de 
apresentação na 

EPCAR 

 

 
138 Validade do Exame de Admissão. EPCAR 25/01/2022  

 

139 
Matrícula a contar da respectiva data de 
apresentação do candidato excedente na 
EPCAR. 

EPCAR Até 30/01/2022 

 

 

140 

Remessa à DIRENS da relação nominal dos 
candidatos que receberam Ordem de Matrícula 
e foram excluídos do Exame ou considerados 
desistentes, bem como da relação nominal dos 
candidatos excedentes convocados. 

EPCAR 07/02/2022 

 

 

141 

Divulgação, via Internet, da relação nominal 
dos candidatos que receberam Ordem de 
Matrícula e foram excluídos do Exame ou 
considerados desistentes, bem como da relação 
nominal dos candidatos excedentes 
convocados, com as respectivas datas de 
apresentação. 

EPCAR 10/02/2022 

 

 

142 

Emissão da Ordem de Matrícula 
complementar dos candidatos excedentes 
convocados, a contar das respectivas datas de 
apresentação. 

DIRENS 14/02/2022 
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143 

Remessa ao CENDOC da relação nominal dos 
candidatos que receberam Ordem de Matrícula 
e foram excluídos do Exame de Admissão, e 
da relação nominal dos candidatos excedentes 
convocados que receberam Ordem de 
Matrícula complementar, para publicação em 
BCA. 

DIRENS 14/02/2022 

 

 

144 

Publicação no BCA da Ordem de Matrícula 
complementar dos candidatos excedentes 
convocados, a contar das respectivas datas de 
apresentação na EPCAR. 

CENDOC 18/02/2022 

 

 

145 

Publicação em Boletim Interno do ato de 
matrícula dos candidatos excedentes 
convocados, a contar das respectivas datas de 
apresentação. 

EPCAR 21/02/2022 

 

 

146 
Remessa à Imprensa Nacional, da relação 
nominal dos candidatos matriculados no 
respectivo Curso. 

EPCAR 25/02/2022 

 

 
147 

Divulgação, via Internet, da relação nominal dos 
candidatos matriculados no respectivo Curso. 

EPCAR 28/02/2022 
 

 

148 
Divulgação, no Diário Oficial da União, da 
relação nominal dos candidatos matriculados 
no respectivo Curso. 

EPCAR 04/03/2022 

 

 
149 

Remessa do Relatório Final do Exame de 
Admissão. 

EPCAR 21/03/2022 
 

Maj Brig Ar MARCOS VINICIUS REZENDE MRAD  
Diretor de Ensino da Aeronáutica 


