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A1 

ANEXO 1 

SIGLAS UTILIZADAS PELO COMANDO DA AERONÁUTICA 
CONSTANTES DESTAS INSTRUÇÕES 

AVCOM - Avaliação das Comissões de Promoção 

BCA - Boletim do Comando da Aeronáutica 

CDA - Comissão de Desportos da Aeronáutica 

CEMAL - Centro de Medicina Aeroespacial 

CIAAR - Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica 

CINDACTA - Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 

COMAER - Comando da Aeronáutica 

COMAR - Comando Aéreo Regional 

COMGEP - Comando-Geral do Pessoal 

DEPENS - Departamento de Ensino da Aeronáutica  

DIAP - Documento de Informação de Aptidão Psicológica 

DIRSA - Diretoria de Saúde da Aeronáutica 

DOU - Diário Oficial da União 

EA - Exame de Admissão 

EAOEAR - Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica  

EAP - Exame de Aptidão Psicológica 

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

ICA - Instrução do Comando da Aeronáutica 

IE/EA - Instruções Específicas ao Exame de Admissão 

INSPSAU - Inspeção de Saúde 

IPA - Instituto de Psicologia da Aeronáutica 

IRIS - Instruções Reguladoras das Inspeções de Saúde 

JEA - Junta Especial de Avaliação 

OM - Organização Militar 

OMAP - Organização Militar de Apoio 

QOENG - Quadro de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica  

RUMAER - Regulamento de Uniformes da Aeronáutica 

SERENS - Serviço Regional de Ensino 

TACF - Teste de Avaliação do Condicionamento Físico 
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ANEXO 2 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 

E V E N T O S RESPONSÁVEIS DATAS/PRAZOS 

1.  Período de inscrição. (Pela Internet, o preenchimento do 
FSI será possível a partir das 10h do primeiro dia de 
inscrições até às 15h do último dia - horário de Brasília). 

CANDIDATOS/ 
CIAAR 

03 out. 
a 23 out. 2007 

2.  Divulgação, via Internet e Intraer, da relação nominal dos 
candidatos que tiveram a solicitação de inscrição deferida 
e indeferida. 

CIAAR 26 out. 2007 

3.  Remessa, ao CIAAR, do requerimento para inscrição em 
grau de recurso, via encomenda expressa (urgente) ou via 
ECT, por SEDEX. 

CANDIDATOS até 30 out. 2007 

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

CIAAR 05 nov. 2007 

5.  Concentração Inicial: Provas Escritas 
• fechamento dos portões às 8h 45min; 
• concentração inicial às 9h; e 
• início das provas às 10h (horário de Brasília). 

OMAP 02 dez. 2007 

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

CIAAR 03 dez. 2007 

7.  Divulgação, via Internet e Intraer, dos gabaritos oficiais e 
dos pareceres sobre as FIFQ, ou comunicação da 
inexistência das mesmas. 

CIAAR até 20 dez. 2007 

8.  Divulgação, na Internet e Intraer, da relação nominal, por 
especialidade, com os resultados obtidos pelos 
candidatos nas provas escritas dos Exames de 
Escolaridade e de Conhecimentos Especializados, 
constando a média e a classificação parcial, bem como a 
convocação para a Concentração Intermediária e Prova 
de Títulos daqueles que deverão prosseguir no Exame. 

CIAAR até 28 dez. 2007 

9.  Divulgação, no Diário Oficial da União, da relação 
nominal dos candidatos convocados para a Concentração 
Intermediária e Prova de Títulos. 

CIAAR até 04 jan. 2008 

10.  Solicitação à Divisão de Concursos do CIAAR, da vista 
de Prova de Redação, via fax e agendamento telefônico. 

CANDIDATOS até 11 jan. 2007 

11.  Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h 
às 11h. 

SERENS 14 jan. 2008 

12.  Inspeção de Saúde – realização e julgamento. OSA 15 a 22 jan. 2008 

13.  Exame de Aptidão Psicológica. IPA/SERENS 15 a 25 jan. 2008 

14.  Vista de Prova de Redação, no CIAAR, das 9h às 12h e 
de 13h às 17h. 

CIAAR 17 jan. 2008 

15.  Divulgação, na Internet e na Intraer, da relação nominal 
dos candidatos com os resultados obtidos na Prova de 
Títulos. 

CIAAR 21 jan. 2008 
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16.  Remessa, via SEDEX, de recurso para a Prova de 
Títulos. 

CANDIDATOS até 23 jan. 2008 

17.  Divulgação, via Internet e Intraer, dos resultados 
individuais obtidos pelos candidatos na INSPSAU. 

CIAAR até 30 jan. 2008. 

18.  Solicitação, ao SERENS, do Documento de Informação 
de Saúde. 

CANDIDATOS até 1º fev. 2008. 

19.  Comunicação às OM dos candidatos, via mensagem 
rádio urgente, dos RC correspondentes daqueles que 
receberam parecer desfavorável e, via Rede de 
Comunicação de Dados Sigilosos (Rede Mercúrio), dos 
nomes e dos motivos dos pareceres desfavoráveis 

CPO/CPG até 31 jan. 2008 

20.  Entrega dos Documentos de Informação de Saúde aos 
candidatos julgados incapazes na INSPSAU, mediante 
solicitação. 

SERENS 1º fev. 2008. 

21.  Divulgação, na Internet e na Intraer, da relação nominal, 
por especialidade, dos candidatos com os resultados 
obtidos na Prova de Títulos em grau de recurso, 
constando a média e a classificação final. 

CIAAR 08 fev. 2008 

22.  Entrega, ao SERENS, das 9h às 16h, da solicitação de 
INSPSAU em grau de recurso. 

CANDIDATOS até 8 fev. 2008 

23.  Remessa, à CPO ou CPG da informação, encaminhada 
por meio de mensagem telegráfica, da intenção do militar 
interpor recurso ou não. 

CMT OM / 
CANDIDATOS 

até 08 fev. 2008 

24.  Remessa à SECPROM ou à DIRAP, administrativamente, 
por SEDEX, dos recursos sobre o parecer desfavorável. 

CANDIDATOS 
CMT OM 

até 15 fev. 2008 

25.  Comunicação às OM dos candidatos, via mensagem 
rádio urgente, do resultado da análise dos recursos e 
emissão de parecer, via Rede de Comunicação de Dados 
Sigilosos (Rede Mercúrio), dos nomes e dos motivos dos 
pareceres desfavoráveis. 

CIAAR até 07 mar. 2008 

26.  Realização e julgamento da INSPSAU em grau de 
recurso, bem como remessa, via fax, ao CIAAR, dos 
resultados obtidos pelos candidatos. 

DIRSA/OSA 18 a 20 fev. 2008 

27.  Divulgação, via Internet e Intraer, dos resultados 
individuais obtidos pelos candidatos no EAP (relação por 
número de inscrição). 

CIAAR 18 fev. 2008 

28.  Solicitação ao SERENS do DIAP. CANDIDATOS até 21 fev. 2008 

29.  Entrega dos DIAP aos candidatos contra-indicados no 
EAP, mediante solicitação. 

SERENS até 21 fev. 2008 

30.  Divulgação, via Internet e Intraer, dos resultados 
individuais obtidos pelos candidatos na INSPSAU em 
grau de recurso. 

CIAAR 25 fev. 2008 

31.  Entrega, ao SERENS, das 9h às 16h, da solicitação do 
EAP em grau de recurso. 

CANDIDATOS até 26 fev. 2008. 

32.  Realização (pela manhã), julgamento e divulgação do 
resultado do TACF ao candidato imediatamente após o 
julgamento. 

CDA/SERENS 28 fev 2008 

33.  Entrega, no setor de protocolo do SERENS, da 
solicitação do TACF em grau de recurso.  

CANDIDATOS até 29 fev 2008 
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34.  Divulgação, via Internet e Intraer, dos resultados obtidos 
pelos candidatos no TACF. 

CIAAR 05 mar. 2008 

35.  Realização do EAP em grau de recurso. IPA/SERENS 13 mar. 2008 

36.  Realização e julgamento (pela manhã) do TACF em grau 
de recurso. 

CDA/SERENS 14 mar. 2008 

37.  Divulgação, via Internet e Intraer, dos resultados obtidos 
pelos candidatos no TACF em grau de recurso. 

CIAAR 18 mar. 2008 

38.  Divulgação, via Internet e Intraer, dos resultados 
individuais obtidos pelos candidatos no EAP em grau de 
recurso (relação por número de inscrição). 

CIAAR 20 mar. 2008 

39.  Remessa via fax e entrega no IPA ou via ECT, com 
postagem registrada e Aviso de Recebimento, ao referido 
Instituto, das solicitações de Entrevista Informativa, 
referentes aos candidatos contra-indicados no EAP que 
desejarem esclarecer o motivo de sua contra-indicação. 

CANDIDATOS até 25 mar. 2008 

40.  Divulgação, via Internet e Intraer, do local e horário da 
realização da Entrevista Informativa. 

CIAAR 07 abr. 2008 

41.  Divulgação, via Internet e Intraer, da relação nominal dos 
candidatos selecionados pela JEA para habilitação à 
matrícula, contendo as médias finais com as respectivas 
classificações, bem como da convocação para a 
Concentração Final. 

CIAAR 16 abr. 2008 

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

DEPENS 17 abr. 2008 

43.  Concentração Final no CIAAR das 9h às 11h. CIAAR 27 abr. 2008 

44.  Matrícula e início do Curso. CIAAR 28 abr. 2008 

45.  Entrevista Informativa referente ao EAP com os 
candidatos contra-indicados. 

IPA 30 abr. 2008 

46.  Divulgação, via Internet e Intraer, 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. 

CIAAR 06 maio 2008 

47.  Apresentação, no CIAAR, dos candidatos excedentes 
convocados.  

CANDIDATOS 

03 dias corridos, a 
contar da data 

subseqüente à de 
convocação 

48.  Divulgação, via Internet e Intraer, da relação nominal dos 
candidatos matriculados no Curso. 

CIAAR 21 maio 2008 

49.  Divulgação, no Diário Oficial da União, da relação 
nominal dos candidatos matriculados no EA-
CAMAR/CADAR/CAFAR 2008. 

CIAAR 21 maio 2008 
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ANEXO 3 

PROGRAMA DE MATÉRIAS 
 
 
 
 

O PROGRAMA DE MATÉRIAS E A BIBLIOGRAFIA SUGERIDA SERÃO DIVULGADOS 

POSTERIORMENTE NOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS CONSTANTES DO ITEM 1.4 DAS INSTRUÇÕES 

ESPECÍFICAS DESTE EXAME E NO BOLETIM DO COMANDO DA AERONÁUTICA. 
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ANEXO 4 

INFORMAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 

1 EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 

1.1 O Exame de Aptidão Psicológica para o EA-EAOEAR 2008, de caráter seletivo, será 
realizado segundo os procedimentos e parâmetros fixados em Instrução do Comando da Aeronáutica 
(ICA) e documentos expedidos pelo Instituto de Psicologia da Aeronáutica (IPA). 

2 DEFINIÇÃO 

2.1 Processo de avaliação que visa estabelecer um prognóstico de adaptação, por meio da 
identificação nos candidatos de características psicológicas necessárias ao desempenho da 
atividade/estágio/função pretendida. 

3 ÁREAS AVALIADAS 

3.1 PERSONALIDADE 

3.1.1 Conjunto de características herdadas e adquiridas que determinam o comportamento do 
indivíduo no meio que o cerca. São avaliados os seguintes elementos: 

a) aspecto afetivo-emocional; 
b) relacionamento interpessoal; e 
c) comunicação. 

3.2 APTIDÃO 

3.2.1 Conjunto de características que expressam a habilidade com que um indivíduo, 
mediante treinamento, pode adquirir conhecimento e destrezas, a serem avaliados por meio da aptidão 
geral ou de aptidões específicas. 

3.3 INTERESSE 

3.3.1 Demonstração ou expressão de gosto, tendência ou inclinação pelas atividades inerentes 
à função pretendida. 

4 TÉCNICAS UTILIZADAS 

4.1 ENTREVISTAS DE GRUPO OU INDIVIDUAL, DIRIGIDAS E PADRONIZADAS 

4.2 TESTES PSICOMÉTRICOS 
4.2.1 Inteligência Geral. 
4.2.2 Aptidão Específica. 

4.3 TESTES DE PERSONALIDADE 
4.3.1 Expressivos. 
4.3.2 Projetivos. 

4.4 QUESTIONÁRIO DE INTERESSE 
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5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1 O Exame de Aptidão Psicológica para o EAOEAR obedece a critérios que são 
estabelecidos em conformidade com os perfis ocupacionais e consubstanciados nos "Padrões 
Seletivos", documento de uso exclusivo do IPA, que contém informações básicas, requisitos de 
desempenho e instrumentos de avaliação psicológica específicos de cada atividade/estágio/função. 

5.2 Os perfis ocupacionais, elaborados segundo os preceitos da metodologia da pesquisa 
científica aplicada à Psicologia Organizacional, são baseados no "Padrão de Desempenho de 
Especialidades", documento elaborado pelo Comando-Geral do Pessoal (COMGEP). 

5.3 O "Padrão Seletivo" do EAOEAR define os níveis mínimos de desempenho para cada 
área avaliada. Os candidatos são considerados indicados ao atingirem esses níveis estabelecidos. 

6 RESULTADO 

6.1 O resultado do Exame de Aptidão Psicológica só será considerado válido para o 
propósito seletivo para o qual foi realizado, sendo expresso por meio das menções "Indicado" (I) ou 
"Contra-Indicado" (CI). 

a) Indicado: candidato com prognose favorável de ajustamento e de adaptação ao 
ambiente de formação e/ou desempenho profissional por haver atingido os níveis de 
exigência referentes às áreas de personalidade, aptidão e interesse, contidos no perfil 
ocupacional básico da atividade/estágio/função; e 

b) Contra-Indicado: candidato com prognose desfavorável de ajustamento e de 
adaptação ao ambiente de formação e/ou desempenho profissional por apresentar 
resultados abaixo dos níveis de exigência, em uma ou mais áreas contidas no perfil 
ocupacional básico da atividade/estágio/função. 

7 ENTREVISTA INFORMATIVA 

7.1 O candidato que obtiver contra-indicação no Exame de Aptidão Psicológica a que se 
submeteu em grau de recurso poderá ter acesso à entrevista informativa referente aos resultados 
alcançados (art. 22 do Código de Ética Profissional do Psicólogo), por meio de requerimento próprio, 
dirigido ao Diretor do IPA. 
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ANEXO 5 

TESTE DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO (TACF) 

1 O Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) visa medir e avaliar o padrão 
individual a ser atingido pelo candidato inscrito no EA-EAOEAR 2008. 
2 O padrão individual a ser atingido durante o TACF servirá de parâmetro para aferir se o 
candidato possui as condições mínimas necessárias para suportar o esforço físico a que será submetido 
durante o curso, com vistas ao final deste ser capaz de atingir os padrões exigidos do militar da ativa. 
3 O TACF será realizado em um único dia. Serão executados os três exercícios que se 
seguem, conforme a seqüência a seguir. 
4 Será considerado APTO o candidato que for aprovado em todos os exercícios, conforme 
se segue: 

EXERCÍCIO Nº 1 - FLEXÃO DO TRONCO SOBRE AS COXAS 
(avaliação da resistência muscular da região abdominal) 

Neste exercício serão exigidos os mesmos padrões de execução para ambos os sexos. 
Duração: 01 (um) minuto. 

Tentativa: 02 (duas), com intervalo mínimo de 3 (três) minutos, caso o desempenho 
mínimo não tenha sido atingido na primeira tentativa. 

Posição inicial: deitado em decúbito dorsal, mãos cruzadas sobre o peito na altura dos ombros, 
joelhos numa angulação de 90º, pés alinhados com o prolongamento do quadril e 
firmes ao solo, fixados com o auxílio do avaliador, procurando manter as coxas 
e os joelhos livres. 

1º Tempo: flexionar o tronco até tocar os cotovelos no terço distal das coxas (região 
próxima ao joelho). 

2º Tempo: voltar à posição inicial até que as escápulas toquem o solo. 
Contagem: cada vez que o 1º tempo se completar, deve ser contada uma repetição. 

DESEMPENHO MÍNIMO 

SEXO 20 A 29 ANOS 30 A 31 ANOS 

MASCULINO  27 repetições 21 repetições 

FEMININO 19 repetições 13 repetições 

Erros mais comuns: a) soltar as mãos do peito ou auxiliar a flexão do tronco com impulso dos braços; 
b) não encostar os cotovelos no terço distal das coxas; 
c) não encostar as costas no solo no 2º tempo; 
d) parar para descansar; 
e) não manter os joelhos na angulação de 90º; e 
f) retirar ou arrastar o quadril do solo durante a execução do exercício. 

EXERCÍCIO Nº 2 - FLEXÃO E EXTENSÃO DOS MEMBROS SUPERIORES COM APOIO 
DE FRENTE SOBRE O SOLO (avaliação da resistência muscular dos 
membros superiores)  

Duração: sem limite de tempo. 
Tentativa: 02 (duas). 
Posição inicial: apoio de frente sobre o solo, com as mãos ligeiramente afastadas em relação à 

projeção dos ombros, mantendo o corpo totalmente estendido. 
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1º Tempo: flexionar os membros superiores, procurando aproximar o peito do solo o 
máximo possível, passando o tronco da linha dos cotovelos, mantendo o corpo 
estendido e os cotovelos projetados para fora, aproximadamente, 45º com 
relação ao tronco. 

2º Tempo: Estender os mesmos, voltando à posição inicial. 
Contagem: quando completar a extensão, deverá ser contada uma repetição. 

DESEMPENHO MÍNIMO 

SEXO 20 A 29 ANOS 30 A 39 ANOS 

MASCULINO  16 repetições 11 repetições 

FEMININO 9 repetições 7 repetições 

Erros mais comuns: a) apoiar o peito no chão; 
b) mudar a posição do corpo, deixando de mantê-lo totalmente estendido; 
c) não flexionar ou estender totalmente os membros superiores; 
d) elevar primeiro o tronco e depois os quadris;  
e) parar para descansar; 
f) aproximar os cotovelos do tronco durante as execuções finais, aproximando os 

braços do tronco; e 
g) mudar a posição das mãos (afastar ou aproximar) durante a execução do 

exercício. 
OBSERVAÇÕES: 

1) As mulheres deverão apoiar os joelhos no solo para a execução do exercício, podendo 
ou não apoiar a ponta do pé no chão.  

2) A fim de manter os cotovelos projetados para fora, o(a) avaliado(a) poderá aduzir as 
mãos na posição inicial.  

3) O aplicador do TACF poderá interromper o teste quando o candidato alcançar o número 
mínimo de desempenho estipulado. 

EXERCÍCIO Nº 3 - AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE AERÓBICA MÁXIMA 
Será realizada por meio de uma corrida ou de uma marcha de 12 minutos. 

Duração: 12 (doze) minutos. 
Tentativa: 01 (uma). 

Tempo e distância:  o instrutor responsável durante a aplicação deste teste deve informar ao avaliado 
o número de voltas percorridas e o tempo transcorrido, desde o seu início até o 
9º (nono) minuto. A partir deste momento, o avaliador não deve mais informar o 
tempo transcorrido ao avaliado, somente as voltas percorridas. 

Apito: o teste é iniciado com um silvo curto de apito e termina com um silvo longo. 
Neste momento os avaliados iniciarão a volta à calma, caminhando no sentido 
perpendicular ao da execução do percurso, e assim devem permanecer até que o 
instrutor anote a distância por eles percorrida e o libere do teste.  

Local: pista de atletismo ou qualquer outro percurso no plano horizontal, 
preferencialmente, com 500±100 metros, com declividade não superior a 
1/1000, devidamente aferidos. O piso poderá ser de qualquer tipo, desde que seja 
o mesmo durante todo o percurso. Sempre que possível, realizar marcações 
intermediárias para facilitar o avaliado no controle do seu ritmo de corrida. 
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Execução: a corrida de 12 (doze) minutos poderá ser feita em qualquer ritmo condicionado, 
podendo intercalar a corrida com caminhada, desde que essa alternância 
corresponda ao esforço máximo do avaliado para o tempo previsto, não podendo 
o mesmo parar ou sentar para descansar. 

DESEMPENHO MÍNIMO 

SEXO 20 A 29 ANOS 30 A 39 ANOS 

MASCULINO  2000 metros 1950 metros 

FEMININO 1610 metros 1560 metros 

Observação: o candidato que não atingir o desempenho mínimo em qualquer um dos exercícios 
exigidos no TACF será considerado NÃO APTO. 

 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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ANEXO 6 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÃO 

ATENÇÃO: Preencha todos os campos com bastante clareza, usando letra de fôrma. Utilize uma 
FIFQ para cada questão ou gabarito a respeito dos quais desejar interpor recurso. 

I – IDENTIFICAÇÃO 

EXAME DE ADMISSÃO: _____________________  Nº DE INSCRIÇÃO: _______________________ 

NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________________ 

II – PROVA QUESTIONADA 

DISCIPLINA: _________________________________________   QUESTÃO Nº: ______________________ 

VERSÃO: ____________________________________________   Nº DE PÁGINAS: ESTA + ____________ 

III – COMENTÁRIOS (Claros e objetivos. É fundamental que o candidato redija de maneira legível e 
apresente boa redação, com frases bem formuladas, que observem a correção gramatical, SEM considerações de 
ordem pessoal).                         Solicito revisão, em grau de recurso, da questão supracitada. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

IV – EMBASAMENTO TEÓRICO (obra, autor, edição consultada e página utilizada para seu embasamento).  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Data:  ____/____/_____ ___________________________________ 
 Assinatura do candidato 
�.......................................................................................................................................................... 
Enviar o requerimento para o CIAAR, por fax e via encomenda expressa (urgente) ou via ECT por 
SEDEX. Obs: Será desconsiderada a solicitação remetida somente por fax. 

CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA – CIAAR 
DIVISÃO DE CONCURSOS 

AV. SANTA ROSA, 10 – PAMPULHA -  CAIXA POSTAL 2172 

CEP: 31.270-750 – BELO HORIZONTE – MG                                     FAX: (31) 3491-2264 
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ANEXO 7 

REQUERIMENTO PARA PROVA DE TÍTULOS EM GRAU DE RECURSO 

AO EXMO SR COMANDANTE DO CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA 

Nome ______________________________________________________, _____________ (se militar, 

posto ou graduação), residente na(o) ___________________________________________________ 

Bairro _________________________ Cidade __________________________ Estado __________ 

CEP _______________________ Telefone _____________________ nascido em ____/____/_____, 

candidato ao EA-EAOEAR 2008, inscrição nº ____________________, tendo seus títulos sido 

submetidos à análise pela Banca Examinadora e por discordar do resultado divulgado, pelos motivos 

abaixo descritos, vem solicitar nova análise em grau de recurso. 

(Não é permitido anexar documentos de comprovação de títulos a este requerimento). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

É a primeira vez que requer. 

Nestes termos, pede deferimento. 

____________________, ______ de _________________ de 20 _____. 

_____________________________________ 
Assinatura do candidato 

�.......................................................................................................................................................... 
cortar aqui 

• Enviar o requerimento para o CIAAR como encomenda expressa (urgente) ou por SEDEX, via ECT, 
conforme endereço abaixo: 

 

CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA – CIAAR 
DIVISÃO DE CONCURSOS 

AV. SANTA ROSA, 10 – PAMPULHA -  CAIXA POSTAL 2172 

CEP: 31.270-750 – BELO HORIZONTE – MG                                     FAX: (31) 3491-2264 
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ANEXO 8 

REQUERIMENTO PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE EM GRAU DE RECURSO 

AO EXMO SR DIRETOR DE SAÚDE DA AERONÁUTICA 

Nome _________________________________________________________, __________(se militar, 

posto ou graduação), residente na(o) ___________________________________________________ 

Bairro ______________________________ Cidade ___________________________________ 

Estado ____ CEP _____________ Telefone ____________________ nascido em _____/_____/_____, 

natural de ___________________________________________ candidato ao EA-EAOEAR 2008, 

inscrição nº ______________________________, tendo sido inspecionado pela Junta de Saúde  

(Organização de Saúde) ____________________________________, em _____/_____/_____, e 

julgado INCAPAZ PARA O FIM A QUE SE DESTINA, vem requerer a V. Exa. nova inspeção em 

grau de recurso, pela Junta Superior de Saúde (JSS), conforme disposto no item 6.5 das Instruções 

Específicas, contrapondo o parecer que o incapacitou, com base na documentação médica em 

anexo. 

É a primeira vez que requer. 

Nestes termos, pede deferimento. 

______________________, ______ de _______________ de 20____. 

 

___________________________________ 
Assinatura do candidato  

 
� ............................................................................................................................................................... 

cortar aqui 

RECIBO DO CANDIDATO 

Recebi em _____/_____/_____, às _____:_____ horas, o requerimento referente à 

Inspeção de Saúde, em grau de recurso, do candidato  ________________________________ 

_________________________________________________. 

______________________________________________________ 
Assinatura e carimbo – Setor de Protocolo do SERENS 
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ANEXO 9 

REQUERIMENTO PARA EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA EM GRAU DE RECURSO 

AO SR DIRETOR DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONÁUTICA 
Nome _________________________________________________________, __________(se militar, 

posto ou graduação), residente na(o) ___________________________________________________ 

Bairro _______________________________ Cidade _______________________________________ 

Estado ____ CEP ______________ Telefone _____________________ nascido em ____/____/_____, 

natural de ___________________________________________ candidato ao EA-EAOEAR 2008, 

inscrição nº _________________, tendo sido considerado CONTRA-INDICADO no Exame de 

Aptidão Psicológica, realizado em _____/______/_____, na localidade 

_________________________, sob a responsabilidade do IPA, vem requerer, conforme disposto no 

item 6.6 das Instruções Específicas, Exame de Aptidão Psicológica em grau de recurso: 

(   ) apresentando, em anexo, a documentação: 

_________________________________________ 

_________________________________________ (especificar documentação); 

(   ) não apresentando qualquer documentação. 

É a primeira vez que requer. 

Nestes termos, pede deferimento. 

______________________, _____ de _______________ de 20____. 

_______________________________________ 
Assinatura do candidato 

Declaro ter sido submetido ao Exame de Aptidão Psicológica, em grau de recurso, em 

_____/_____/______, na localidade _____________________________, pelo(a) Sr (a). 

_________________________________________________________________________________. 

_________________________________________________ 
Assinatura do candidato após o Exame 

� ................................................................................................................................................................ 
cortar aqui 

 
RECIBO DO CANDIDATO 

Recebi em _____/_____/_____, às _____:_____ horas, o requerimento referente ao EAP, 

em grau de recurso, do candidato _______________________________________________________ 

_________________________________________________. 

______________________________________________________ 
Assinatura e carimbo – Setor de Protocolo do SERENS 
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ANEXO 10 

REQUERIMENTO PARA ENTREVISTA INFORMATIVA 

AO SR DIRETOR DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONÁUTICA 

Nome _________________________________________________________, __________(se militar, 

posto ou graduação), residente na(o) ___________________________________________________ 

Bairro _______________________________ Cidade _______________________________________ 

Estado ____ CEP ______________ Telefone _____________________ nascido em ____/____/_____, 

natural de ___________________________________________ candidato ao EA-EAOEAR 2008, 

inscrição nº _________________, tendo sido avaliado no Exame de Aptidão Psicológica, em grau de 

recurso, realizado em _____/_____/______, na cidade de ____________________, vem requerer 

Entrevista Informativa, com o objetivo de esclarecer o motivo da sua contra-indicação ao propósito 

seletivo e declara estar ciente do previsto no item 6.6 das Instruções Específicas. 

 

É a primeira vez que requer. 

Nestes termos, pede deferimento. 

______________________, ____ de _______________ de 20____. 

_______________________________________ 
Assinatura do candidato 

Declaro ter realizado a Entrevista Informativa referente ao Exame de Aptidão 

Psicológica, em ________/_______/_________, concedida pelo(a) Sr (a). _________________ 

__________________________________________________________________________________. 

_______________________________________ 
Assinatura do candidato após a Entrevista  

� ................................................................................................................................................................ 
cortar aqui 

INSTRUÇÃO: 
Enviar o requerimento, com postagem registrada e Aviso de Recebimento, com o seguinte 
endereçamento: 
 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONÁUTICA - IPA 
DIVISÃO DE SELEÇÃO 

AVENIDA MARECHAL CÂMARA, 233 – 8º ANDAR 

CEP 20020-080 – RIO DE JANEIRO RJ                                                      TEL: (0XX21) 2126 9213 
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ANEXO 11 

REQUERIMENTO PARA TESTE DE AVALIAÇÃO 

DO CONDICIONAMENTO FÍSICO EM GRAU DE RECURSO 

AO SR VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DESPORTOS DA AERONÁUTICA 

Nome _________________________________________________________, __________(se militar, 

posto ou graduação), residente na(o) ___________________________________________________ 

Bairro _______________________________ Cidade _______________________________________ 

Estado ____ CEP ______________ Telefone _____________________ nascido em ____/____/_____, 

natural de ___________________________________________ candidato ao EA-EAOEAR 2008, 

inscrição nº _________________________, tendo realizado o Teste de Avaliação do 

Condicionamento Físico (TACF) em _____/______/_____, na localidade 

____________________________________ e tendo sido considerado NÃO APTO, vem requerer 

novo teste, em grau de recurso, conforme disposto no item 6.7 das Instruções Específicas. 

É a primeira vez que requer. 

Nestes termos, pede deferimento. 

_______________________, ______ de _______________ de 20_____. 

___________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
� ................................................................................................................................................................ 

cortar aqui 

RECIBO DO CANDIDATO 

Recebi em _____/_____/_____, às _____:_____ horas, o requerimento referente ao 

TACF, em grau de recurso, do candidato _________________________________________________ 

________________________________________________. 

______________________________________________________ 
Assinatura e carimbo – Setor de Protocolo do SERENS 

 


