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Quem ainda nÃ£o fez a inscriÃ§Ã£o para o concurso de admissÃ£o ao curso de FormaÃ§Ã£o
de Sargento da AeronÃ¡utica precisa se apressar, pois o prazo termina nesta terÃ§a-feira, dia
19. Esta seleÃ§Ã£o Ã© uma boa oportunidade de ingresso na carreira militar, pois homens e
mulheres que tenham o ensino mÃ©dio completo, menos de 17 anos e mÃ¡ximo de 25 atÃ© o
dia 31 de dezembro de 2016, podem participar.
Outro atrativo Ã© o salÃ¡rio: caso conclua o curso com aproveitamento, o aluno serÃ¡ nomeado
terceiro-sargento, com remuneraÃ§Ã£o bruta inicial de R$3.686,25. Das 283 vagas oferecidas,
para 227, homens e mulheres podem concorrer. SÃ³ a Ã¡rea de Aeronavegantes Ã© restrita ao
sexo masculino.
Os interessados devem acessar a pÃ¡gina da AeronÃ¡utica e inserir os seus dados na Ficha de
SolicitaÃ§Ã£o de InscriÃ§Ã£o. Ao final, o boleto de pagamento da taxa, cujo valor Ã© de R$60,
deve ser impresso. O prazo para quitÃ¡-lo segue atÃ© o dia 25 de maio.
Os membros de famÃ-lia de baixa renda e inscritos no Cadastro Ãšnico para Programas
Sociais do Governo Federal (Cad-Ãšnico) podem solicitar a isenÃ§Ã£o da taxa, tambÃ©m
atÃ© o dia 19. SerÃ¡ preciso preencher o Requerimento de solicitaÃ§Ã£o de isenÃ§Ã£o da
taxa disponÃ-vel na internet. O resultado dos pedidos sai no dia 20. Quem tiver o pedido
indeferido precisarÃ¡ pagar a taxa atÃ© a data estipulada.
A primeira etapa do concurso constitui-se de uma prova objetiva, marcada para 12 de julho,
nas disciplinas de LÃ-ngua Portuguesa, InglÃªs, MatemÃ¡tica e FÃ-sica. Para os candidatos a
controlador de trÃ¡fego, a prova de InglÃªs possui nÃ-vel intermediÃ¡rio. Para os demais, serÃ¡
de nÃ-vel bÃ¡sico. Os classificados passarÃ£o por mais quatro etapas: inspeÃ§Ã£o de saÃºde,
exame de aptidÃ£o psicolÃ³gica, teste de avaliaÃ§Ã£o fÃ-sica e validaÃ§Ã£o documental.
O curso de formaÃ§Ã£o dura aproximadamente dois anos, em regime de internato, e Ã©
realizado em GuaratinguetÃ¡, interior de SÃ£o Paulo.
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