
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA
DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO

EA CADAR 2019

Relação nominal dos candidatos que não serão convocados para participarem
das demais etapas do  Exame de Admissão ao  Curso de Adaptação de Dentistas da
Aeronáutica do ano de 2019 (CADAR 2019),  conforme item  3.2.7 das Instruções
Específicas  do  respectivo  Exame,  por não  terem enviado, até o dia 18/06/2018, a
documentação  solicitada  na  RELAÇÃO  NOMINAL  DE  CANDIDATOS  QUE
TERÃO A PROVA DE REDAÇÃO CORRIGIDA,  divulgada  no  Sítio  Oficial  do
Certame, no dia 05/06/2018, tendo por base que o endereço eletrônico deste Exame é
o meio de comunicação frequente e oficial da Organização do certame e deve ser
utilizado pelo candidato para obtenção de informações de todas as etapas(Item 1.3.2.1
das mesmas Instruções).

Por oportuno, a Divisão de Admissão e Seleção(DAS) do CIAAR gostaria de
esclarecer que:

a) 76 candidatos enviaram as informações solicitadas até a data prevista;

b) diferentemente do que foi alegado por alguns candidatos, a Súmula 266, do
Superior Tribunal de Justiça, foi  cumprida integralmente, tendo em vista que, aos
candidatos  que ainda  não concluíram o Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu, em
nível de mestrado ou doutorado, ou Lato Sensu, em nível de especialização, com
duração mínima de 360 horas,  na especialidade a que concorrem, foi  facultada a
entrega de uma Declaração Simples da instituição de ensino onde estudam atestando
que os mesmos atenderiam às condições de formação profissional necessária  para a
realização da Prova Prático-Oral(PPO);

c) um dos requisitos para o ingresso na Aeronáutica e habilitação à matrícula
no CADAR 2019 é possuir a formação necessária ao preenchimento do cargo a que
concorre.  No  caso  em  tela,  a  “Lei  do  Concurso”  estabeleceu  que  a  formação
necessária é ter concluído, com aproveitamento Curso Superior em Odontologia, em
nível de bacharelado e possuir Título de Especialista na especialidade a que concorre,
obtido por meio de conclusão de curso de pós-graduação Stricto sensu, em nível de
mestrado  ou  doutorado ou  Lato  sensu,  em nível  de  especialização,  com duração
mínima de 360 horas,  em atenção ao positivado no Inciso XVIII e §  2º  do mesmo
Inciso, do Art. 20, da Lei 12.464, de 04 de agosto de 2011, Lei esta que dispõe sobre
o ensino na Aeronáutica; e

d) a Administração Pública Federal tem por obrigação constitucional observar
fielmente o estabelecido no Art. 37 da Magna Carta 

(...)



A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência e,  também,  ao

seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998).

(...)
Em relação aos processos seletivos, não se pode olvidar que, analogicamente

ao  que  ocorre  com o  princípio  da  "vantajosidade"  encontrado  no  procedimento
licitatório,  os  Exames  de  Seleção  devem  objetivar  escolher  os  mais  aptos  dos
candidatos  para  titularizar  as  posições  estatais,  em  atendimento  ao  princípio  da
eficiência administrativa.  Portanto, a DAS do CIAAR não estaria sendo eficiente,
convocando  para  as  demais  etapas  do  certame  candidatos  que,  sabidamente,  não
possuem os requisitos previstos para a Habilitação à Matrícula do  CADAR 2019,
tendo  ainda  no processo seletivo em curso  candidatos que preenchem os requisitos
previstos no edital.

NOME
ALESSANDRA OLIVEIRA FERRARI GOMES
ANA CAROLINA PORTES CANONGIA SARAIVA
CAIO BELÉM RODRIGUES BARROS SOARES
CAIO CÉSAR CARDOSO BRANCO
DANIEL SANTOS FONSECA FIGUEIREDO
DANIELE CORREIA ANTUNES DE PAIVA
DEBORA DE OLIVEIRA MARTINS
EDSON LUIZ CETIRA FILHO
FABIANA SOUZA SIMMER
FLAVIA FONTES QUEIROZ CORREIA
GIULIANE COSTA MOREIRA GÓES VICENTE
GRAZIELE BEANES DA SILVA SANTOS
ITALO SANTOS CAMINHAS
JULIA CORTINES ROCHA
JULIA SARMENTO PERSICI
JUSCELINO DE FREITAS JARDIM
KARINE PADOIN
LAURA POSSIDONIO FURTADO DE MENDONÇA
LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS
LUCAS MONTEIRO DE VASCONCELOS ALVES DE SOUZA
LUCIANA BERNARDO LIMA DE SOUZA
LUIZ HENRIQUE NASCIMENTO NETO
MARCOS PAULO MARCHIORI CARVALHO
MARCOS VINICIUS SANTOS UZEDA
MARK JON SANTANA SABEY
MARLON RIBEIRO DO AMARAL JUNIOR
MELANIE CALHEIROS MIRANDA DOS SANTOS
MONIQUE LUIZA BRAGA GARCIA
RAFAELA MONTEIRO DE ARAÚJO
RAISSA PINHEIRO MORAES
TALITA JARDIM SERRA DE SOUZA



THALLES MOREIRA SUASSUNA


