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AtÃ© o prÃ³ximo dia 29, a Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do Ar (EPCAr) recebe
inscriÃ§Ãµes para o seu concurso de admissÃ£o. Para concorrer a uma das 180 vagas
ofertadas, o interessado deve ter o ensino fundamental completo. O processo seletivo Ã©
aberto somente para homens.
Os estudantes devem ter condiÃ§Ãµes de comprovar a conclusÃ£o do ensino fundamental
atÃ© 1Â° de fevereiro de 2014. AlÃ©m disso, Ã© necessÃ¡rio que eles sejam brasileiros natos,
nÃ£o tenham menos de 14 anos e nem completem 29 anos de idade atÃ© 31 de dezembro do
prÃ³ximo ano.
Os candidatos menores de 18 anos devem comprovar a autorizaÃ§Ã£o de seu responsÃ¡vel
legal para participar do concurso. HÃ¡, ainda, dentre os requisitos de saÃºde, condiÃ§Ãµes
especiais de visÃ£o que devem ser verificadas pelos candidatos em edital.
Para fazer a inscriÃ§Ã£o, o participante deve acessar a pÃ¡gina eletrÃ´nica da EPCAr, na
internet, e preencher o formulÃ¡rio com seus dados pessoais. A taxa de inscriÃ§Ã£o, fixada em
R$60, pode ser paga atÃ© dia 10 de junho. Quem estiver inscrito no Cadastro Ãšnico para
Programas Sociais do Governo (CadÃšnico) e integrar famÃ-lia de baixa renda, dentro dos
termos da legislaÃ§Ã£o, pode aproveitar o perÃ-odo de inscriÃ§Ãµes, atÃ© dia 29 de maio,
para solicitar isenÃ§Ã£o da taxa.
A primeira etapa do processo seletivo serÃ¡ dia 4 de agosto, com a aplicaÃ§Ã£o dos exames
de escolaridade. A prova serÃ¡ composta de 16 questÃµes de mÃºltipla escolha em cada uma
das seguintes disciplinas: LÃ-ngua Portuguesa, LÃ-ngua Inglesa e MatemÃ¡tica, alÃ©m de
uma RedaÃ§Ã£o.
Os classificados na primeira etapa serÃ£o convocados para inspeÃ§Ã£o de saÃºde, exame de
aptidÃ£o psicolÃ³gica, teste de condicionamento fÃ-sico e anÃ¡lise de conferÃªncia dos
critÃ©rios exigidos em edital e da documentaÃ§Ã£o prevista para matrÃ-cula.
O curso de formaÃ§Ã£o de Cadetes-do-Ar (CP-CAr) serÃ¡ realizado na EPCAr, em Barbacena
(MG). Durante o curso, que abrange o ensino mÃ©dio, os alunos recebem alimentaÃ§Ã£o,
alojamento, fardamento, assistÃªncia mÃ©dico- odontolÃ³gica e dentÃ¡ria, entre outros
benefÃ-cios. Os estudantes recebem tambÃ©m uma bolsa, no valor de R$728,95. No Ãºltimo
ano de curso o valor passa para R$751,15. ApÃ³s o final do curso, os jovens podem ser
encaminhados ao curso de formaÃ§Ã£o de oficiais aviadores, oferecido pela Academia da
ForÃ§a AÃ©rea (AFA).
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