
Prezados Candidatos e familiares,

Em  cumprimento às  Instruções  Específicas  (edital)  do  EXAME  DE  ADMISSÃO  AO 
CPCAR 2022 e à PORTARIA DIRENS Nº 163-1DCR – MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA O 
CORONAVÍRUS NOS EXAMES DE ADMISSÃO DA DIRENS, os responsáveis pela recepção 
dos  candidatos  e  Habilitação  à  Matrícula  na  Escola  Preparatória  de  Cadetes  do  Ar  (EPCAR) 
informam o seguinte:

1.  Conforme Instruções  Específicas  (Edital),  Evento nº  61 do Anexo C -  Calendário de 
Eventos, a Concentração Final será realizada no dia 15 de janeiro de 2022. Visando a uma correta 
consciência situacional dos candidatos e seus responsáveis, durante a concentração final, segue um 
quadro com as principais atividades e horários previstos.

QUADRO DE HORÁRIOS E PRINCIPAIS ATIVIDADES

DATA - HORÁRIO 
DE INÍCIO

ATIVIDADE

15/01 - Até 13 h Abertura dos Portões

15/01 - a partir das 13h Testagem para COVID-19

15/01 - 14 h Fechamento dos Portões

2. Conforme itens 4.1.4 e 8.1.5 das Instruções Específicas (Edital): “Não haverá segunda 
chamada  para  a  realização  de  qualquer  etapa  supracitada,  não  cabendo,  por  consequência,  
solicitação de adiamento  de qualquer  uma das etapas ou tratamento diferenciado para algum  
candidato, independentemente do motivo (por exemplo: fraturas, luxações, alterações fisiológicas,  
dificuldade de locomoção,  indisposição,  outros).” e  “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 adentrar à Escola, o candidato deverá portar em mãos a identidade e os 5 envelopes 
devidamente  identificados  com  o  nome  completo  do  candidato,  conforme  descrito  no  Folheto 
Informativo.

4. Os documentos e suas cópias previstos na letra “h”, do item 7.1 das Instruções específicas 
(edital) e no Folheto Informativo, devem ser entregues à Comissão Fiscalizadora, por ocasião da 
Validação Documental, realizada durante a Concentração Final. Reforçamos que, de acordo com o 
Calendário de Eventos do referido edital, em seu evento 62, o candidato tem 03 (três) dias úteis para 
fim de regularizar  a  entrega da documentação pendente,  sob risco de ser excluído do certame, 
conforme inciso “o”, item 8.4.2.

5. Aos candidatos que possuem o Certificado Nacional de Vacinação Covid 19, pede-se a 
gentileza de incluir cópia na documentação previamente solicitada.

6.  Os  responsáveis  deverão  permanecer  próximos  aos  veículos  para  evitar  maiores 
aglomerações.



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

8. Todos os candidatos deverão aguardar os resultados dos testes nos locais designados pela 
equipe de recepção. Tão logo sejam obtidas, as informações sobre os  resultados dos testes serão 
repassadas aos responsáveis pelos candidatos pelo efetivo do Corpo de Alunos;

9.  Os candidatos que, segundo avaliação médica a ser realizada na EPCAR, apresentarem 
resultado POSITIVO 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 28 de janeiro de 2022, entre 
13h  e  14h,  impreterivelmente,  a  fim  de  darem  prosseguimento  aos  demais  procedimentos  da 
Concentração Final;

10. No dia 17 de janeiro de 2022, às 10h, o Comandante da EPCAR, acompanhado do 
Comandante do Esquadrão de Saúde de Barbacena, ministrarão palestras aos responsáveis, por meio 
da  plataforma webex pelo  seguinte link:  https://fab.webex.com/meet/comando.epcar (número da 
reunião – 179 161 5115);

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

12. Por fim, ressaltamos que, para os eventos ocorrentes na 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).

https://fab.webex.com/comando.epcar


ANEXO À PORTARIA DIRENS Nº 163/1DCR, DE 10 DE AGOSTO DE 2020 – PUBLICADO NO BCA Nº 148, DE 19 DE AGOSTO DE 2020.

ANEXO B

MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA CANDIDATO MENOR DE IDADE
MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA

AUTORIZAÇÃO PARA CANDIDATO MENOR DE IDADE

Eu,  _________________________________________________________, 
CPF  nº  _____________________________________,  carteira  de  identidade  nº 
______________________,  expedida  pelo(a)  __________________________________, 
AUTORIZO  o(a)  menor  de  idade  ________________________________________,  CPF  nº 
___________________,  carteira  de  identidade  nº  ______________,  expedida  pelo(a) 
___________________________, selecionado para participar da Concentração Final do Exame de 
Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR 2022), para todos os efeitos legais e/ou 
administrativos, a ser submetido(a) à avaliação médica e ao exame diagnóstico para o COVID-
19.

________________________________, _______ de _______________ de ______.

_____________________________
Assinatura do(a) responsável legal

_____________________________________
(Indicação da condição do responsável: pai, mãe, tutor)


