AVISO AOS CANDIDATOS QUE REALIZARÃO A PROVA PRÁTICO-ORAL (PPO)
Tendo por base o Item 4.12 das Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao
Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica do ano de 2019 (IE/EA CAMAR 2019), a
Divisão de Admissão e Seleção do CIAAR ratifica que:
a) a execução da Prova Prático-Oral(PPO) consiste no exercício regular da profissão de
médico especialista, portanto subordinada às normas da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, da Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, da Resolução CFM nº 1.931, de 17
de setembro de 2009 e da Resolução CFM nº 1.974, de 19 de agosto de 2011.
Com a finalidade de impedir o exercício irregular da profissão, de resguardar juridicamente o Comando da Aeronáutica e, principalmente, de zelar pela integridade física do paciente, considerando que os procedimentos previstos devem ser executados por profissional já plenamente habilitado na respectiva especialidade, somente realizará a PPO o
candidato aprovado na Verificação de Dados Biográficos e Profissionais (VDBP), que
consiste na confirmação prévia da habilitação médico-clínica requerida para a execução
dos atos médicos práticos.
Importante aqui salientar que a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, em seu Art.
17 estabelece que:
Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.
;e
b) o candidato deverá apresentar no dia de realização da PPO, sua Carteira de Registro
Profissional de Médico (capa verde), com o registro da especialidade a que concorre (Registro de Qualificação de Especialista).
“A normativa entrou em vigor em 2012, por meio da Resolução Nº 1.974/2011 do
Conselho Federal de Medicina (CFM). O RQE é a garantia de que o médico é um
especialista e deve constar em carimbos, receituários, placas de consultórios, sites, revistas e mídias.
A medida visa proteger a sociedade de falsos especialistas e a associação de especialidade do médico, que dispõe de uma garantia que somente especialistas
podem se apresentar como tal, por meio do RQE.
Anunciar e exercer uma especialidade médica sem registro no CRM de seu estado
é considerado uma infração ética, e o médico pode responder a um processo ético-profissional perante o Conselho. Nos casos em que houver danos ao paciente, essa penalidade também pode ocorrer por via judicial. (Art. 282 do Código Penal Brasileiro).”
fonte: https://sbgg.org.br/solicite-o-rqe-junto-ao-crm

¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!!
Para os candidatos que vierem a realizar a PPO por FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, a
seguinte padronização será seguida:
a) o paciente, antes do atendimento, será informado pelo representante do CIAAR que o
médico que vai atendê-lo não é um profissional qualificado na especialidade, tendo
em vista que É VEDADO AO MÉDICO:
Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre
sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitálo(Art. 24, do Capítulo IV, da Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de
2009).
b) o candidato e o respectivo paciente deverão, necessariamente, assinar uma declaração isentando o Comando da Aeronáutica, seus militares e servidores, de qualquer responsabilidade penal e/ou responsabilidade civil decorrente dos procedimentos executados
na PPO por profissional não qualificado, ficando a encargo do candidato qualquer responsabilidade indenizatória ou criminal que possa ser pleiteada, nos termos do art. 186 e
927 do Código Civil. (Anexos H e I das Instruções Específicas para o Exame de Admissão
ao Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica do ano de 2019); e
c) na eventualidade do candidato ou do paciente não assinarem as Declarações constantes dos Anexos H ou I, a PPO não será realizada, e o fato será comunicado imediatamente ao Poder Judiciário.

EA CAMAR 2019

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES PARA O EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA
(EAP) E PROVA PRÁTICO-ORAL (PPO), POR ESPECIALIDADE.

I)

VESTIMENTA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO DA PPO

- Militares da Aeronáutica: uniforme 7º A ou 7º B, ambos com o abrigo nº 18, ou
13º.
- Militares das demais Forças: uniformes correspondentes.
- Civis: camisa com manga, calças compridas, jaleco médico de mangas longas e
calçado fechado (tudo branco). Não será permitido o uso de camiseta sem manga,
bermuda e chinelos.

II)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA A PPO

ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA PPO:

HCA – HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA
Rua Barão de Itapagipe, nº 167 – Rio Comprido.
Rio de Janeiro – RJ
DDD: 21 – PABX: 3501-3100
Atenção: Os candidatos que farão a PPO no HCA devem estar cientes que há
dificuldade para estacionamento nas dependências do Hospital e em seu entorno.
Sugere-se que sejam utilizados outros meios de transporte.

HFAG - HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO
Av. Estrada do Galeão, nº 4101 – Ilha do Governador.
Rio de Janeiro – RJ
DDD: 21 – PABX: 2468-5100 ou 2468-5200
Há estacionamento para visitantes no interior das dependências do Hospital
(HFAG).

HAAF - HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS
Av: Marechal Fontenelle, n 1628 – Campo dos Afonsos
Rio de Janeiro – RJ
DDD: 21 – PABX: 3289-6700
Há estacionamento para visitantes no interior das dependências do HAAF.
CGABEG - CASA GERONTOLÓGICA DA AERONÁUTICA BRIGADEIRO
EDUARDO GOMES
Rua Maj Av. Carlos Biavatti, 65 s/n - Ilha do Governador (Entrada pela Praça do
Avião - Vila dos Oficiais)
Rio de Janeiro - RJ
DDD: 21 - PABX: 3383-9500
Há estacionamento para visitantes no interior das dependências da CGABEG.

Obs.: Todos os médicos devem trazer estetoscópio e demais equipamentos
médicos de uso pessoal, em conformidade com estas instruções, no que couber.
A PPO poderá ocupar o período da manhã e/ou o período da tarde.

III)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA O EAP

IPA – INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONÁUTICA
DIVISÃO DE SELEÇÃO
EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA - EAP

ATENÇÃO: O EAP será realizado no Instituto de Psicologia da Aeronáutica - IPA
LOCALIZAÇÃO: Av: Marechal Fontenelle, n 1.200 – Prédio do GAP-AF / IPA 3°
andar – Campo dos Afonsos – UNIFA - Rio de Janeiro – PORTÃO DE ENTRADA DO
EFETIVO DA UNIFA – ESTÁTUA DO ÍCARO - Tel.: (21) 2157-2936 e (21) 2157-2963
Aos que forem de carro recomenda-se chegar cedo a fim de evitar problemas com
estacionamento - .A UNIFA NÃO POSSUI ESTACIONAMENTO PARA
VISITANTES

FACILIDADES: As linhas de ônibus 917 (Realengo/Bonsucesso) e 745
(Cascadura/Bangu) que passam na Av. Mal. Fontenelle, passam, também, na estação de
trem e no BRT de Madureira.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
À COMISSÃO:
. * O acesso à UNIFA, pelos candidatos, será pelo portão de entrada do Pessoal Efetivo
da UNIFA – Av. Mal. Fontenelle, 1200, a partir das 7h (manhã) e 12h 30min (tarde),
orientados pela Comissão do Exame;
* Todos(as) os(as) candidatos(as) deverão dirigir-se ao Auditório do IPA (Prédio do GAPAF/IPA 3º andar), munidos(as) de documento original com foto, dois lápis pretos nr 2 (não serve lapiseira) e
caneta azul ou preta;
* A PORTA DO AUDITÓRIO SERÁ FECHADA ÀS 8 h (MANHÃ) E ÀS 14 h (TARDE):
OBSERVAÇÕES:
1 – Para melhor aproveitamento do tempo e do espaço no EAP, solicitamos que a Comissão do
Exame realize a identificação dos candidatos até às 8:15h (para os que vão fazer no turno da manhã)
/ 14:15 h (para os que vão fazer no turno da tarde) e aguarde o término do EAP;
2 – Após a identificação dos candidatos, solicitamos que o militar mais antigo da Comissão
apresente-se ao Diretor do IPA.
3 – Tão logo termine a identificação, o IPA deslocará os candidatos para as Salas de
Testes (2º Andar), onde será procedido o EAP.

AO CANDIDATO:
* O EAP é de caráter eliminatório e seu resultado será expresso pelas menções APTO ou INAPTO;
* O (a) candidato INAPTO(a) poderá solicitar REVISÃO em grau de recurso e, caso persista o
resultado, poderá solicitar, ainda, a Entrevista Informativa (realizada no IPA – Rio de Janeiro);
* Os prazos estão previstos no Calendário de Eventos das Instruções Específicas do Exame;
* O(a) candidato(a) considerado(a) Inapto(a), não está impedido(a) de realizar novo Exame;
* Na UNIFA, por se tratar de Organização Militar, os militares deverão comparecer fardados;
* É vedado o acesso de pessoas trajando bermuda, short, camiseta, minissaia, chinelo de dedo, etc;
* O atraso ou a falta em qualquer dos eventos eliminará o candidato(a);
* Podem levar alimentos leves (biscoitos, chocolates, água, etc…);
* Os acompanhantes não poderão acessar o Campus da UNIFA;

* ATENÇÃO,TRANQUILIDADE e CONCENTRAÇÃO são fatores que muito favorecem o
seu desempenho;

.
Faz-se importante frisar que os certificados, diplomas, títulos de conclusão de
cursos nas especialidades pretendidas, bem como o registro de qualificação na
especialidade (RQE) para o concurso em questão deverão ter data de conclusão
anterior ao dia da prova prático-oral (conforme edital). Portanto, para não haver
dúvidas, NÃO SERÃO ACEITOS CERTIFICADOS, DIPLOMAS OU TÍTULOS DE
ESPECIALIZAÇÃO QUE TENHAM SUAS DATAS DE CONCLUSÃO PREVISTAS PARA
DIAS POSTERIORES AO DIA DE REALIZAÇÃO DA PPO.

TRAJE PARA A REALIZAÇÃO DO EAP:
- Militares da Aeronáutica: uniforme 7º A ou 7º B.
- Militares das demais Forças: uniformes correspondentes.
- Civis: camisa com manga, calças compridas e calçado fechado. Não será
permitido o uso de camiseta sem manga, bermuda e chinelos.
Todos (as) os (as) candidatos (as) deverão se dirigir ao local de Concentração munidos
(as) de documento original com foto, dois lápis pretos nº2 (não serve lapiseira), prancheta
e caneta azul ou preta.
O EAP poderá ocupar o período da manhã e o período da tarde (Testes e Entrevistas).

“CANDIDATO QUE PORVENTURA TENHA FALTADO À INSPSAU NÃO ESTARÁ
HABILITADO A REALIZAR A PPO”

O LOCAL EM QUE CADA ESPECIALIDADE REALIZARÁ A SUA PPO, ASSIM COMO
AS DATAS INFORMADAS POR CADA ESPECIALIDADE, PODERÃO SOFRER
ALTERAÇÕES APÓS CONHECIDO O NÚMERO DE CANDIDATOS APTOS A
REALIZAR A PPO (FIQUEM ATENTOS A QUALQUER ERRATA):

MEDICINA DO TRABALHO (MTB) – HCA
Local de Concentração e realização da Prova: HCA – HOSPITAL CENTRAL DA
AERONÁUTICA
Período de realização das Provas: 29 de outubro de 2018.
Nome do candidato
ANDERSON DE MOURA PEREIRA

Dia PPO
Local – HCA
29 OUT 2018

Dia IPA
30 OUT 2018

No dia 29 OUT 2018, os candidatos de MTB deverão dirigir-se ao HOSPITAL CENTRAL DA
AERONÁUTICA (HCA) para realizar a PPO. O local de concentração e identificação para a PPO
no HCA será o Auditório do Centro de Estudos da Organização, com chegada até 7h30min.
No dia 30 de OUT 2018, os candidatos de MTB deverão dirigir-se ao Instituto de
Psicologia de Aeronáutica (IPA)com chegada até às 07:30h. no portão da UNIFA para
identificação.

PSIQUIATRIA (PSI) - HCA
Local de Concentração e realização da Prova: HCA – HOSPITAL CENTRAL DA
AERONÁUTICA
Período de realização das Provas: 31 de outubro de 2018.
Nome do candidato
CAROLINA CASSIANO RANGEL

Dia PPO
Local – HCA
31 OUT 2018

Dia IPA
30 OUT 2018

No dia 31 OUT 2018, os candidatos de PSI deverão dirigir-se ao HOSPITAL CENTRAL DA
AERONÁUTICA (HCA) para realizar a PPO. O local de concentração e identificação para a PPO
no HCA será o Auditório do Centro de Estudos da Organização, com chegada até 7h30min.
No dia 30 de OUT 2018, os candidatos de PSI deverão dirigir-se ao Instituto de
Psicologia de Aeronáutica (IPA)com chegada até às 07:30h. no portão da UNIFA para
identificação.

RADIOLOGIA (RAD) - HFAG
Local de Concentração e realização da Prova: HFAG – HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO
GALEÃO
Período de realização das Provas: 31 de outubro de 2018.
Nome do candidato
BRUNO RAINER BORGES BACELAR

Dia PPO Local – HFAG
31 0UT 2018
MANHÃ

Dia IPA
30 OUT 2018

No dia 31 de OUT 2018, os candidatos de RAD deverão dirigir-se ao HOSPITAL DE FORÇA
AÉREA DO GALEÃO (HFAG) para realizar a PPO. O local de concentração e identificação
para a PPO no HFAG será o Auditório do Centro de Estudos da Organização, com chegada
até 7h30min.
No dia 30 de OUT 2018, os candidatos de RAD deverão dirigir-se ao Instituto de Psicologia de
Aeronáutica (IPA), com chegada até às 07:30h. no portão da UNIFA para identificação,

CIRURGIA GERAL (CGE) - HFAG
Local de Concentração e realização da Prova: HFAG – HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO
GALEÃO
Período de realização das Provas: 31 de outubro de 2018
Nome do candidato
LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA

Dia PPO
Local – HFAG
31 OUT 2018

Dia IPA
30 OUT 2018

No dia 31 de OUT 2018, os candidatos de CGE deverão dirigir-se ao HOSPITAL DE FORÇA
AÉREA DO GALEÃO (HFAG) para realizar a PPO. O local de concentração e identificação para
a PPO no HFAG será o Auditório do Centro de Estudos da Organização, com chegada até
7h30min.
No dia 30 de OUT 2018 os candidatos de CGE deverão dirigir-se ao Instituto de Psicologia de
Aeronáutica (IPA) com chegada até às 07:30h. no portão da UNIFA para identificação.

