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Quem deseja ingressar na carreira militar tem atÃ© a prÃ³xima segunda- feira, 24, para se
inscrever no concurso de admissÃ£o ao curso de formaÃ§Ã£o dos Sargentos da AeronÃ¡utica
(CFS-B). Podem participar da seleÃ§Ã£o candidatos de ambos os sexos, com o ensino
mÃ©dio completo e que estejam com as obrigaÃ§Ãµes eleitorais em dia.
AlÃ©m disso, outro requisito Ã© nÃ£o possuir menos de 17 e nem completar 25 anos atÃ© 31
de dezembro de 2015. Esta Ã© uma boa oportunidade, pois, apÃ³s concluÃ-rem a
formaÃ§Ã£o, os aprovados passam ao cargo de 3Âº sargento, com remuneraÃ§Ã£o inicial
bruta de R$3.267 mensais.
No total, sÃ£o ofertadas 298 vagas em diversas especialidades. Para ambos os sexos, as
oportunidades distribuem-se nas Ã¡reas de Controle de TrÃ¡fego AÃ©reo (128),
ComunicaÃ§Ãµes (11), Foto-inteligÃªncia (6), Equipamento de Voo (4), Meteorologia (7),
Eletricidade e Instrumentos (15), Suprimento (11), InformaÃ§Ãµes AeronÃ¡uticas (10),
Metalurgia (4), Bombeiro (9), EletromecÃ¢nica (6), Estrutura e Pintura (9). JÃ¡ as vagas
oferecidas exclusivamente aos homens sÃ£o para MecÃ¢nica de Aeronaves (45), Material
BÃ©lico (11) e Guarda e SeguranÃ§a (22).
Os interessados devem acessar o site da AeronÃ¡utica e preencher o FormulÃ¡rio de
InscriÃ§Ã£o. Depois, imprimem o boleto bancÃ¡rio, cuja taxa Ã© de R$60. Ela pode ser paga
somente atÃ© o dia 31 de agosto. Os inscritos no Cadastro Ãšnico para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÃšnico) e membros de famÃ-lia de baixa renda podem solicitar
isenÃ§Ã£o da taxa. No mesmo perÃ-odo das inscriÃ§Ãµes, via internet, o candidato
preencherÃ¡, atÃ© as 15h, o Requerimento de SolicitaÃ§Ã£o de IsenÃ§Ã£o de Pagamento da
Taxa. O resultado sai no dia 25 de agosto.
A primeira etapa serÃ¡ composta por uma prova objetiva, com questÃµes de LÃ-ngua
Portuguesa, LÃ-ngua Inglesa, MatemÃ¡tica e FÃ-sica, a ser aplicada no dia 8 de novembro.
Quem optar pelo especialidade de Controle de TrÃ¡fego AÃ©reo farÃ¡ prova de InglÃªs no
nÃ-vel intermediÃ¡rio. Para os demais, a prova serÃ¡ no nÃ-vel bÃ¡sico. Os classificados
passarÃ£o, ainda, pela inspeÃ§Ã£o de saÃºde, avaliaÃ§Ã£o psicolÃ³gica, teste fÃ-sico e
anÃ¡lise de documentos.
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