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FAÃ‡A O CURSO PREPARTÃ“RIO PARA EPCAR NO CAPE!
A ForÃ§a AÃ©rea Brasileira (FAB) estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas, atÃ© o dia 5 de junho,
para o Exame de AdmissÃ£o ao Curso PreparatÃ³rio de Cadetes do Ar (EA CPCAR) do ano de
2015. Ao todo, o concurso disponibiliza 180 vagas. As oportunidades, entretanto, sÃ£o
destinadas exclusivamente aos candidatos brasileiros natos e do sexo masculino. Os
aprovados ingressarÃ£o na Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do Ar (EPCAr).
AlÃ©m disso, Ã© exigido que o estudante nÃ£o tenha menos de 14 anos, nem complete 19
anos de idade atÃ© 31 de dezembro de 2015; tenha concluÃ-do ou esteja 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 prÃ©-requisitos, que podem
ser consultados por meio do edital.
Para se inscrever, Ã© preciso 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, no mÃ¡ximo,
atÃ© 13 de junho. As solicitaÃ§Ãµes de isenÃ§Ã£o da taxa podem ser feitas atÃ© o Ãºltimo dia
de inscriÃ§Ãµes. Para isso, Ã© necessÃ¡rio comprovar inscriÃ§Ã£o no Cadastro Ãšnico
(CadÃšnico) para Programas Sociais do Governo Federal e ser membro de famÃ-lia de baixa
renda.
O processo seletivo, que ocorrerÃ¡ em Ã¢mbito nacional, serÃ¡ composto por cinco etapas. A
primeira Ã© o Exame de Escolaridade (EE), de carÃ¡ter classificatÃ³rio e eliminatÃ³rio,
marcado para 3 de agosto. Nesta fase, os candidatos farÃ£o provas escritas de LÃ-ngua
Portuguesa, MatemÃ¡tica, LÃ-ngua Inglesa e RedaÃ§Ã£o. Depois ainda passarÃ£o pela
InspeÃ§Ã£o de SaÃºde, Exame de AptidÃ£o PsicolÃ³gica, Teste de AvaliaÃ§Ã£o do
Condicionamento FÃ-sico e ValidaÃ§Ã£o Documental.
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