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A partir do dia 16 de maio, os interessados em ingressar na Escola PreparatÃ³ria de Cadetes
do Ar (EPCAr) poderÃ£o realizar sua inscriÃ§Ã£o. Ao todo, sÃ£o 180 vagas, em Ã¢mbito
nacional, destinadas a candidatos do sexo masculino. As inscriÃ§Ãµes serÃ£o encerradas no
dia 5 de junho.
Dentre os prÃ©-requisitos exigidos, se destacam: nÃ£o ter menos de 14 anos, nem completar
19 anos de idade atÃ© 31 de dezembro de 2015; ter concluÃ-do ou estar em condiÃ§Ãµes de
concluir, com aproveitamento, o ensino fundamental atÃ© a data de sua apresentaÃ§Ã£o;
nÃ£o estar submetido Ã medidas de seguranÃ§a; dentre outros.
Para se inscrever, o candidato deve acessar a pÃ¡gina de concursos da instituiÃ§Ã£o, via
internet, e preencher o FormulÃ¡rio de SolicitaÃ§Ã£o de InscriÃ§Ã£o (FSI), informando seus
dados cadastrais e sua opÃ§Ã£o da localidade onde realizarÃ¡ as provas. ApÃ³s, serÃ¡ gerado
um boleto bancÃ¡rio no valor de R$60, a ser pago em qualquer agÃªncia bancÃ¡ria atÃ© 13 de
junho. Candidatos interessados em realizar pedido de isenÃ§Ã£o da taxa de inscriÃ§Ã£o
terÃ£o atÃ© o Ãºltimo dia de inscriÃ§Ãµes para fazer o pedido.
A partir do dia 25 de julho, os candidatos poderÃ£o imprimir o seu cartÃ£o de confirmaÃ§Ã£o
de inscriÃ§Ã£o (CCI), via internet. O processo seletivo serÃ¡ constituÃ-do de algumas etapas.
A primeira Ã© o exame de escolaridade, marcado para o dia 3 de agosto, Ã s 9h40. As outras
fases sÃ£o: inspeÃ§Ã£o de saÃºde; exame de aptidÃ£o psicolÃ³gica; teste de
condicionamento fÃ-sico; e validaÃ§Ã£o documental. No dia 9 de janeiro de 2015 serÃ¡
divulgado a relaÃ§Ã£o final dos selecionados para habilitaÃ§Ã£o Ã matrÃ-cula, evento este
que acontecerÃ¡ no dia 26 de janeiro de 2015.
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