COMUNICADO Nº 02/DAS
EA CFOAV, CFOINT e CFOINF 2021

Bom dia, boa tarde, boa noite!

“Considerando a importância de reforçar os cuidados preventivos e diminuir os
riscos de contágio e estabelecer as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)” o DIRETOR DE ENSINO
“resolve: Suspender temporariamente o Exame de Admissão ...” aos Cursos de Formação de
Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria da Aeronáutica “ ... do ano de 2021.” (extratos
das PORTARIAS DIRENS Nº 62, Nº 60 e Nº 59/DCR, DE 24 DE MARÇO DE 2020, respectivamente).
Nesse sentido, informamos:
Previstos no Calendário de Eventos (Anexo C das Instruções Específicas - edital),
alguns eventos permanecerão sendo processados (ou sofrerão pequena adaptação), fins
antecipação e preparo para futuro retorno do processo seletivo.
Evento 4 - 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: já devidamente cumprido e encerrado dentro do prazo
(24/03/2020), sem qualquer interferência;
Evento 5 – Divulgação, via Internet, da relação definitiva dos candidatos com o
resultado da solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição: será processado dentro
do prazo (30/03/2020), baseado nas informações analisadas oriundas do Evento 4;
Evento 6 - Divulgação da relação provisória dos candidatos que se autodeclararam
pretos ou pardos e que optaram pela reserva de vaga: será processado dentro do prazo
(31/03/2020);
Evento 7 - Preenchimento e envio, no endereço eletrônico do Exame, do
requerimento de recurso quanto à relação provisória dos candidatos que se autodeclararam
pretos ou pardos. O preenchimento será possível até às 15:00h do último dia - horário de Brasília:
por se limitar à data final do período de pagamento da taxa de inscrição (item 3.2.3.2 das
Instruções Específicas – edital), terá seu prazo final remarcado por ocasião da retomada do
processo seletivo (conforme nova data, a ser definida, para término do período de pagamento
da taxa de inscrição);
Evento 8 - Pagamento da taxa de inscrição: por ocasião da retomada do processo
seletivo, antecipadamente será divulgada nova data de término do período de pagamento da
taxa de inscrição; e
Demais eventos: aguardar novas orientações.
Certos da vossa compreensão, orientamos para o acompanhamento diário das
publicações contidas no site ingresso.afaepcar.aer.mil.br.
Atenciosamente,
Divisão de Admissão e Seleção

