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[url=https://www.youtube.com/user/cursocape]INSCREVA-SE NO NOSSO CANAL DO
YOUTUBE E RECEBA NOTÃ•CIAS ATUALIZADAS SOBRE CONCURSOS
Homens e mulheres com ensino mÃ©dio completo podem participar do concurso de
admissÃ£o ao Curso de FormaÃ§Ã£o de Sargentos da AeronaÃºtica (CFS-B). AlÃ©m disso, os
candidatos devem possuir 17 e mÃ¡ximo de 25 anos de idade atÃ© 31 de dezembro de 2017.
Caso conclua a formaÃ§Ã£o com aproveitamento, o candidato passarÃ¡ ao cargo de
Terceiro-Sargento, cujos vencimentos somam R$3.892,68.
Os interessados em ingressar na carreira militar devem ficar atentos aos outros
prÃ©-requisitos. Entre eles, ser voluntÃ¡rio, brasileiro, estar em dia com as obrigaÃ§Ãµes
militares.
No total, a AeronaÃºtica oferece 333 vagas. Apenas candidatos do sexo masculino concorrem
na Ã¡rea de Material BÃ©lico (12), MecÃ¢nica de Aeronaves (65) e Guarda e SeguranÃ§a (11).
O restante tambpem pode ser disputado por mulheres: ComunicaÃ§Ãµes (16), Equipamento de
Voo (04), Foto InteligÃªncia (05), Suprimento (11), Eletricidade e Instrumentos (15), Estrutura e
Pintura (07), Metalurgia (04), Bombeiro (12) e Controle de TrÃ¡fego AÃ©reo (128).
As inscriÃ§Ãµes comeÃ§am a partir das 10h do dia 8 de marÃ§o e seguem atÃ© o dia 31 do
mesmo mÃªs. No perÃ-do compreendido, serÃ¡ preciso acessar a pÃ¡gina da AeronaÃºtica e
preencher o formulÃ¡rio de inscriÃ§Ã£o. O prÃ³ximo procedimento Ã© imprimir o boleto
bancÃ¡rio. O valor Ã© de R$60, com prazo de pagamento atÃ© 5 de abril.
HÃ¡ possibilidade de solicitar isenÃ§Ã£o da taxa, porÃ©m, o benefÃ-cio sÃ³ Ã© concedido aos
inscritos no Cadastro Ãšnico para Programas Sociais do Governo Federal (Cad-Ãšnico) e
membros de famÃ-lia de baixa renda. Durante o prazo de inscriÃ§Ãµes, o candidato preenche
o requerimento de solicitaÃ§Ã£o de isenÃ§Ã£o do pagamento da taxa. A divulgaÃ§Ã£o do
resultado sai em 14 de abril.
A primeira etapa do concurso versarÃ¡ sobre questÃµes objetivas nas disciplinas de LÃ-ngua
Portuguesa, InglÃªs, MatemÃ¡tica e FÃ-sica. A provÃ¡vel data de aplicaÃ§Ã£o da prova Ã© 19
de junho. Os candidatos vÃ£o passar, ainda, pela inspeÃ§Ã£o de saÃºde, exame psicolÃ³gico,
teste fÃ-sico e validaÃ§Ã£o documental.
O curso de formaÃ§Ã£o dura, aproximadamente, dois anos e serÃ¡ ministrado na Escola de
Especialistas, no municÃ-pio de GuaratinguetÃ¡. Ao longo dos estudos, os alunos recebem
uma bolsa-auxÃ-lio no valor de R$969,54.
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