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AlÃ©m dos prÃ©-requisitos bÃ¡sicos para participaÃ§Ã£o no concurso de admissÃ£o ao Curso
de FormaÃ§Ã£o de Sargentos de 2013, como limite de idade e escolaridade escolaridade
mÃ-nima, Ã© imprescindÃ-vel que os interessados em participar do processo seletivo estejam
cientes de todas as condiÃ§Ãµes para habilitaÃ§Ã£o Ã futura matrÃ-cula.
Os participantes devem ser brasileiros natos e voluntÃ¡rios ao concurso, alÃ©m de solteiros.
Em caso de menores de 18 anos Ã© indispensÃ¡vel a autorizaÃ§Ã£o do responsÃ¡vel legal
para realizaÃ§Ã£o todas as fases do processo seletivo. Estar em dia com as obrigaÃ§Ãµes
militares tambÃ©m Ã© uma das exigÃªncias.
No caso de mulheres, a candidata nÃ£o poderÃ¡ apresentar estado de gravidez no perÃ-odo
compreendido entre a InspeÃ§Ã£o de SaÃºde e a matrÃ-cula no Curso de formaÃ§Ã£o. Em
caso de constataÃ§Ã£o de gravidez no perÃ-odo especificado, nÃ£o serÃ¡ permitida Ã
candidata prosseguir neste exame, mas poderÃ¡ vir a ser convocada para realizar novamente a
concentraÃ§Ã£o intermediÃ¡ria e todas as etapas subsequentes no prÃ³ximo exame, apÃ³s o
perÃ-odo da gestaÃ§Ã£o.
Se militar da ativa, o participante deverÃ¡ dar ciÃªncia ao seu respectivo Comandante, Diretor
ou Chefe para que haja a liberaÃ§Ã£o do candidato nos dias e horÃ¡rios estabelecidos pelo
CalendÃ¡rio de Eventos. No perÃ-odo entre provas e a MatrÃ-cula no curso, o candidato nÃ£o
poderÃ¡ ser escalado para missÃµes e serviÃ§os fora da sede.
Primeira etapa do processo seletivo, a prova escrita estÃ¡ agendada para o dia 7 e abril e serÃ¡
realizada nas seguintes cidades: BelÃ©m (PA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Belo
Horizonte (MG), SÃ£o Paulo (SP), Canoas (RS), BrasÃ-lia (DF), Manaus (AM), Fortaleza (CE),
Salvador (BA), SÃ£o JosÃ© dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Porto
Velho (RO).
O exame serÃ¡ composto de questÃµes de mÃºltipla escolha nas disciplinas de LÃ-ngua
Portuguesa, LÃ-ngua Inglesa, MatemÃ¡tica e FÃ-sica. As etapas posteriores ao exame de
escolaridade sÃ£o: inspeÃ§Ã£o de saÃºde, exame de aptidÃ£o psicolÃ³gica, teste de
avaliaÃ§Ã£o do condicionamento fÃ-sico e anÃ¡lise e conferÃªncia dos critÃ©rios exigidos e da
documentaÃ§Ã£o prevista para matrÃ-cula no curso.
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O Curso de FormaÃ§Ã£o e Sargentos (CFS) Ã© realizado em, aproximadamente, dois anos
em regime de internato militar na Escola de Especialistas de AeronÃ¡utica (EEAr), em
GuaratinguetÃ¡ (SP). O curso abrange instruÃ§Ãµes nos Campos Geral, Militar e
TÃ©cnico-Especializado.
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