
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 no  Protocolo  RECOLAR V do
ESQUADRÃO DE SAÚDE DA AFA:

- Triagem na Concentração Final:

1) Verificação de Temperatura na entrada do ginásio;
2) Preenchimento  do  Formulário  de  Controle  de  Sintomas  Impresso  (FCS)

manualmente;
3) Levantamento  de  dados  quanto  aos  sintomas/  contato  com  caso  positivo  e

vacinação para Covid.
4) Caso  não  tenham  sintomas  e/ou  alteração  de  sinais  vitais,  ou  mesmo  não

tenham tido contato com caso suspeito ou confirmado de COVID, serão liberados
para ficarem a disposição da Comissão e não serão testados.

5) Caso tenham sintomas sugestivos de infeção pela COVID, serão avaliados pela
equipe médica e orientados a procurarem atendimento externo para testagem/
isolamento domiciliar;

6)  No caso de testarem positivo, cumprirão isolamento e  retornarão após esse
período para a AFA.

7)  No caso de testarem negativo, deverão retornar a AFA.  
8) Nas duas situações, o civil, ao estar em posse do resultado do exame, deverá

entrar em contato com a comissão e alinhar seu retorno a OM, tendo que passar
pelo Gripário no ES-YS para avaliação e apenas após isso, serão liberados para
comissão.

A testagem, 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.


