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PALAVRAS DO DIRETOR DO CBNB 

Prezado(a) Candidato(a), 

O Comando da Aeronáutica sente-se honrado com a sua intenção de ingressar no 

corpo discente do Colégio Brigadeiro Newton Braga – CBNB. 

Nossa jornada inicia com as diretrizes da Diretoria de Ensino da Aeronáutica 

(DIRENS) e a sua escolha, pai e/ou responsável, sinaliza a certeza de que o trabalho desenvolvido 

pelos nossos profissionais tem refletido positivamente no meio social escolar. 

Ao ingressar no CBNB, o aluno encontrará o ambiente ideal para o seu 

desenvolvimento acadêmico, além de agregar valores à formação da sua cidadania. 

Dessa forma, é imperioso que o candidato conheça previamente e aceite as condições e 

características, próprias do Sistema de Ensino do CBNB. 

Seja bem-vindo! 

 

CRIAÇÃO 

O Colégio Brigadeiro Newton Braga (CBNB), foi fundado em 4 de abril de 1960, de 

acordo com o Aviso nº 15/GM3, de 31 de março de 1960, do então Ministério da Aeronáutica, está 

subordinado administrativa, pedagógica e tecnicamente, à Diretoria de Ensino (DIRENS), instituição 

do Comando da Aeronáutica. 

 

FUNCIONAMENTO 

O CBNB oferece Ensino Básico (Ensino Fundamental e Ensino Médio), Curso 

Técnico de Enfermagem e, também, “projetos” como o Curso Pré-Militar. 

 

 

Rio de Janeiro,     de  outubro de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO BARROSO FRANCO Cel Int R1 
Diretor do CBNB 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

DIRETORIA DE ENSINO 

COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA 

EDITAL Nº 01/CBNB/2020 

 

PROCESSO DE ADMISSÃO AO COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA 2020/2021 

A Diretoria de Ensino da Aeronáutica (DIRENS) torna público que, nos termos deste 

Edital, no período de 19 a 30 de novembro de 2020, estarão abertas as inscrições para o processo de 

admissão ao Colégio Brigadeiro Newton Braga (CBNB), com vistas a matrícula no 1º ano do Ensino 

Fundamental, turno da manhã. 

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

1.1. O presente edital e seus anexos estarão à disposição dos pais e/ou responsáveis dos candidatos 

para impressão, na internet, no site  www2.fab.mil.br/cbnb. 

 

1.2. As datas relativas às etapas e eventos do processo de admissão encontram-se disponíveis no 

cronograma de eventos, Anexo I deste edital e na internet, site www2.fab.mil.br/cbnb. 

 

2. VAGAS 

2.1. O presente processo destina-se ao preenchimento de 16 (dezesseis) vagas efetivas e 16 

(dezesseis) vagas reservas, para o 1º ano do Ensino Fundamental, turno da manhã, conforme 

detalhado no quadro abaixo. 

1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL (VAGAS EFETIVAS) 

TURNO Ampla Concorrência Pessoa com Deficiência (PCD) 

Manhã 15(quinze) vagas 1 (uma) vaga 

1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL (VAGAS RESERVAS) 

TURNO Ampla Concorrência Pessoa com Deficiência (PCD) 

Manhã 15(quinze) vagas 1 (uma) vaga 

 

http://www.cbnb.gov.br/
http://www.cbnb.gov.br/
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2.3. As vagas para a matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental, turno da manhã, destinam-se, 

prioritariamente, aos dependentes de militares de carreira e aos dependentes de servidores civis, 

todos do Comando da Aeronáutica (COMAER). 

2.3.1. Caso as vagas não sejam totalmente preenchidas pelo critério descrito no item 2.3, a Direção 

do CBNB poderá propor a DIRENS a abertura de processo seletivo, com vistas ao 

preenchimento das vagas remanescentes, mediante edital específico para este fim. 

3. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

3.1. Poderá concorrer à vaga todo o candidato (a) que atender aos seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro; 

b) Estar enquadrado no seguinte limite de idade: nascidos de 01/04/2014 a 31/03/2015;  

c) O candidato (a) deve ser dependente de militar de carreira, da ativa ou da reserva, e de 

servidores civis, todos do Comando da Aeronáutica (COMAER), os quais devem estar 

lotados/residentes, respectivamente, na localidade sede do CBNB (Rio de Janeiro – RJ); e 

d) Realizar o correto preenchimento do formulário de inscrição. 

 

 

3.1.2.1. Do total de vagas para o Processo de Admissão ao 1
o
 ano do Ensino Fundamental serão 

reservadas 5% para os (as) candidatos (as) com Necessidades Especiais, de acordo com o 

Decreto n
o 
3.298/99, alterado pelo Decreto n

o
 5.296/04 e Lei n

o
 12.764/12. 

 

3.1.2.2. Após a inscrição no site do CBNB, ocasião na qual os pais e/ou responsáveis por 

candidatos(as) concorrentes às vagas de PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) terão 

registrado essa condição, deverão comparecer presencialmente ao CBNB para apresentar à 

Comissão do presente Processo de Admissão, OBRIGATORIAMENTE,  até a data prevista 

no cronograma descrito no Anexo I, com o preenchimento do Anexo II, com as respectivas 

documentações comprobatórias (original e cópia) da condição de necessidade especial 

declarada, certidão de nascimento do(a) candidato(a) e documento de identificação oficial 

com foto recente do seu respectivo responsável legal. Os atestados e/ou laudos devem ser 

expedidos e assinados no ano do processamento desta inscrição. 

 

4. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

4.1. A inscrição ao processo de admissão ao CBNB 2020/2021 será efetuada exclusivamente por 

intermédio do site: www2.fab.mil.br/cbnb, devendo o pai e/ou responsável pelo candidato(a) 

seguir aos seguintes procedimentos:  

4.1.1. Efetuar o preenchimento do formulário de cadastramento através do site 

www2.fab.mil.br/cbnb, clicando no link “Admissão 2021”. Após o cadastramento com 

sucesso, será exibido na próxima tela a mensagem “Cadastro Realizado com Sucesso”, 

informando o número de inscrição e senha. Esses dados (número de inscrição e senha) 

também serão enviados ao e-mail cadastrado pelo candidato. 

4.1.1.1. A inscrição no presente Processo de Admissão implica na aceitação pelo pai e/ou 

responsável do candidato(a) de todas as disposições contidas neste Edital e em Comunicados 

que venham a ser divulgados no site do CBNB. 

4.1.1.2. Antes de efetuar a inscrição, o(a) responsável legal do(a) candidato(a) deverá conhecer este 

Edital e certificar-se de que preencherá todos os requisitos necessários para participar deste 

processo de admissão e, somente após essa criteriosa verificação, recolher o valor de inscrição. 

http://www.cbnb.gov.br/
http://www.cbnb.gov.br/
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4.1.1.3. De acordo com o cronograma de eventos do Anexo I, acessar o site www2.fab.mil.br/cbnb 

para confirmar o deferimento da inscrição.  

4.1.1.4. Caso o candidato apresente duas ou mais inscrições, será considerada válida a mais recente. 

4.1.1.5. No caso de indeferimento da inscrição, comparecer ao Setor de Concursos do CBNB, no 

período estabelecido no cronograma de eventos do Anexo I, a fim de verificar as eventuais 

pendências. 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

5.1. Com base nas regras previstas neste edital, caberá ao Diretor do CBNB o deferimento ou 

indeferimento das inscrições requeridas. 

 

5.2. Ao final do período de inscrições estabelecido no cronograma de eventos do Anexo I, não será 

permitida qualquer alteração cadastral de inscritos no presente processo de admissão. 

 

5.3. O preenchimento do formulário de inscrição, bem como, o deferimento da mesma, não 

asseguram ao candidato (a) o direito à matrícula no CBNB. 

 

5.4. O presente processo de admissão será realizado mediante um Sorteio. 

 

5.5. É de exclusiva responsabilidade do pai e/ou responsável legal do candidato (a) o correto 

preenchimento da inscrição e de inteirar-se das datas, horários e local de realização dos eventos, 

constantes no Anexo I deste edital, bem como, acompanhar/visualizar os demais avisos 

publicados no site www2.fab.mil.br/cbnb. 

 

 
 

6. SORTEIO PARA ADMISSÃO 

 

6.1. O processo do sorteio para preenchimento das vagas será efetuado pelo horário de Brasília, na 

data e hora estabelecidas no cronograma constante no Anexo I deste edital. 

 

6.2. O número a ser utilizado para o sorteio do candidato será definido numa relação numérica 

sequencial final, de acordo com a ordem alfabética nominal, confeccionada previamente pela 

comissão organizadora do concurso e disponibilizada no site www2.fab.mil.br/cbnb, conforme 

constante no cronograma do Anexo I. 

 

6.3. O sorteio para preenchimento das vagas previstas neste edital ocorrerá da seguinte forma: 
 

a) Sorteio de 15 (quinze) vagas efetivas e 1(uma) vaga efetiva para Pessoa com Deficiência 

(PCD) o 1º ano do Ensino Fundamental; e 

b) Sorteio de 15 (quinze) vagas reservas e 1 (uma) vaga reserva para Pessoa com Deficiência 

(PCD) o 1º ano do Ensino Fundamental.  

 

6.3.1. Não será obrigatório o comparecimento do pai e/ou responsável ao sorteio. 

 

6.3.2. A ausência do responsável legal do candidato(a) nas dependências do CBNB, por ocasião do 

sorteio, não invalidará o direito à vaga, caso o seu dependente seja sorteado. 

 

6.3.3.    O sorteio será, também, transmitido por intermédio de vídeo conferência e o link para acesso 

ao evento será divulgado previamente no site do CBNB www2.fab.mil.br/cbnb. 

 

http://www.cbnb.gov.br/
http://www.cbnb.gov.br/
http://www.cbnb.gov.br/
http://www.cbnb.gov.br/
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6.4. O acesso físico as dependências do CBNB para o acompanhamento presencial da realização do 

sorteio, dar-se-á pelo portão lateral n° 4 (quatro), localizado na Avenida Dezessete, Ilha do 

Governador - RJ. 

 

6.5. Em atenção aos protocolos de prevenção a COVID – 19, serão permitidos, no máximo, dois 

responsáveis legais por candidato (a) para fins de acompanhamento presencial do sorteio no 

CBNB.   

  

6.5.1. Para ingressar nas dependências do CBNB os pais e/ou responsáveis devem trajar-se de forma 

a não utilizar as indumentárias abaixo descritas: 

 

I. Traje masculino não autorizado: bermuda, camiseta sem manga ou chinelo; e 

 

II. Traje feminino não autorizado: bermuda acima do joelho, saias e vestidos muito curtos ou 

chinelo.  

 

6.6. Não será aceito qualquer tipo de “recurso” contra a listagem resultante do sorteio efetuado 

publicamente nas dependências do CBNB. 

 

6.7. Os candidatos sorteados às vagas efetivas, que não forem matriculados dentro do prazo previsto 

neste edital, perderão a vaga, a qual será ofertada aos candidatos reservas, obedecendo à ordem 

do sorteio. 
 

6.8. O resultado do sorteio será divulgado de acordo com o cronograma de eventos, conforme 

descrito no Anexo I, no âmbito do CBNB e no site www2.fab.mil.br/cbnb. 

 

7. MATRÍCULA 

 

7.1. Para efetivação da matrícula, o responsável legal deverá comparecer à Secretaria do CBNB nas 

datas estabelecidas neste Edital, munido, necessariamente, dos seguintes documentos: 

 

a) cópia e original da carteira de identidade dos responsáveis legais e responsáveis perante o 

Colégio (quando for o caso); 

b) copia e original do CPF dos responsáveis legais e responsáveis perante o Colégio (quando for 

o caso); 

c) três fotos 3x4 cm coloridas recentes do candidato, com fundo branco, trajando camisa branca. 

As fotos deverão conter o nome e a data de nascimento do candidato escritos à caneta no 

verso; 

d) original e cópia da certidão de nascimento do candidato; 

e) comprovante de grupo sanguíneo e fator Rh do candidato; e 

f) cópia do comprovante de residência. 

g) original e fotocópia, dos seguintes documentos médicos: 

I. exame oftalmológico, com laudo médico, de acuidade visual; 

II. exame otorrinolaringológico, com laudo médico, de acuidade auditiva; 

III. laudo médico liberando para atividades físicas; e 

IV. em caso de doenças em tratamento crônico, laudo médico. 

h) Nos casos de Pessoa com Deficiência (PCD): apresentação de laudos e /ou atestados médicos 

da respectiva Necessidade Especial, expedidos e assinados no ano do processamento da 

inscrição, com cópia e original autenticada em cartório. 
 
 

http://www.cbnb.gov.br/
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7.2. A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos na data fixada para a matrícula será 

considerada como desistência, e a vaga será preenchida pelo próximo candidato reserva, 

obedecendo à ordem do sorteio. 

 

7.2.1. As convocações dos candidatos reservas serão publicadas no site www2.fab.mil.br/cbnb, que 

terão o prazo máximo e improrrogável de dois dias úteis para realizar a matrícula. 

 

7.3. O candidato sorteado só poderá ser matriculado no ano escolar para o qual foi inscrito. 

 

7.4. Será eliminado, mesmo depois de efetuada a matrícula, o candidato que participar do processo de 

admissão ao CBNB com uso de documentos ou informações, comprovadamente, “falsas”, ou 

utilizar quaisquer outros meios ilícitos que desrespeitem as normas deste edital. 

 

7.5. Até 26 de fevereiro de 2021, poderão ser promovidas novas chamadas de candidatos(as) pelo site 

www2.fab.mil.br/cbnb, caso ainda existam vagas ociosas. 

 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Cabe ao CBNB a coordenação do processo de admissão de que trata este edital.  

 

8.2. Avisos, erratas e informações complementares poderão ser divulgados pelo CBNB em qualquer 

etapa do processo, por intermédio do site  www2.fab.mil.br/cbnb. 

 

8.3. O CBNB não se responsabiliza por solicitações de inscrições não recebidas em decorrência de 

problemas relacionados a computadores, falhas de internet e congestionamento de linhas de 

comunicação, bem como, oriundos de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados, sobre os quais o CBNB não tiver dado causa. 

 

8.4. O presente processo de admissão terá validade somente para o ano letivo de 2021. 

 

8.5. A inscrição no processo de admissão implica aceitação irrestrita das condições estabelecidas 

neste edital, não cabendo ao pai e/ou responsável do candidato(a) o direito a recurso para obter 

qualquer forma de compensação pela anulação de sua inscrição ou pelo não aproveitamento por 

falta de vagas. 

 

8.6. Caso haja desistência ou inabilitação dos candidatos(as) sorteados à vaga efetiva e à vaga reserva 

para Pessoa com Deficiência (PCD), será automaticamente direcionada para o candidato reserva 

da ampla concorrência, conforme a ordem do sorteio.  

 

8.7. De acordo com a PORTARIA Nº 1.794/GC3, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018, que dispõe 

sobre a subordinação do Colégio Tenente Rêgo Barros e do Colégio Brigadeiro Newton Braga e 

dá outras providências: 

8.8. A contribuição mensal escolar, instituída pela DIRENS por intermédio da PORTARIA Nº 

1.794/GC3, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018, também está detalhada na ICA 37-724/2020. 

 

8.9. É assegurada a dispensa de contribuição mensal escolar aos alunos carentes, mediante 

comprovação documental a ser apresentada pelo pai e/ou responsável, conforme descrito na 

Instrução do Comando da Aeronáutica - ICA 37-724/2020. 

 

8.10. O Processo de Admissão encerrar-se-á às 12 horas do dia 26 de fevereiro de 2021. 

http://www.cbnb.gov.br/
http://www.cbnb.gov.br/
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8.11. Fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer questão 

oriunda deste Edital. 

 

8.12. Os casos omissos serão submetidos ao Senhor Diretor de Ensino. 

 
 

 

 

Rio de Janeiro,         de                            de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Major Brigadeiro do Ar MARCOS VINICIUS REZENDE MRAD 

   Diretor de Ensino da Aeronáutica 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA O 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

EVENTO DATA HORA LOCAL 

Período de inscrição (ampla 

concorrência e Pessoa com 

Deficiência (PCD))  

19 NOV 2020 

a 

30 NOV 2020 

8h de 19 NOV 

às 23h 59min de 

30 NOV 2020 

www2.fab.mil.br/cbnb 

Apresentação de laudo e/ou 

atestado para Pessoa com 

Deficiência (PCD) 

19 NOV 2020 

a 

30 NOV 2020 

8h de 19 NOV 

às 

12h de 30 NOV 

2020 

Setor de Concursos do CBNB 

(2ª a 6ª feira, das 8h às12h) 

Divulgação da relação das 

inscrições deferidas e 

indeferidas 

15 DEZ 2020 A partir das 12h www2.fab.mil.br/cbnb 

Verificação, pelo responsável, 

junto ao CBNB, sobre as 

pendências das inscrições 

indeferidas 

16 DEZ 2020 

e 

17 DEZ 2020 

8h às 12h Setor de concursos do CBNB 

Divulgação da relação 

numérica sequencial final de 

candidatos para o sorteio 

22 DEZ 2020 Até as 12h www2.fab.mil.br/cbnb 

Sorteio das vagas efetivas e 

reservas para o 1º ano do 

Ensino Fundamental 

12 JAN 2021 09h  Auditório ou Quadra do CBNB 

Divulgação do resultado do 

Sorteio  
13 JAN 2021 A partir das 12h www2.fab.mil.br/cbnb 

Matrícula 

14 JAN 2021  

a 

22 JAN 2021 

8h às 12h Secretaria CBNB 

Término do Processo de 

Admissão 
26 FEV 2021 12h Direção do CBNB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.fab.mil.br/
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ANEXO II 

 

Requerimento nº _______/2020 
 

1. Do: Identificação do(a) candidato(a) 

Número de inscrição: 20200____________Nome: _______________________________________ 

2. Ao: Sr Diretor do Colégio Brigadeiro Newton Braga 

 

3. Objeto do Requerimento: 

(   ) a.  Atendimento para Pessoa com Deficiência (PCD) (anexar laudo/relatório médico) 

(   ) b. Outros (especificar): ________________________________________________________ 

 

4. Fundamentação da Solicitação: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Rio de Janeiro, ____ de _______________ de 2020. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pelo candidato(a) 

 

 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

Comprovante de entrega do requerimento– CBNB 2020 

 

Solicitação nº _______/2020 

Nome do(a) Candidato(a):___________________________________________________________ 

Nº de inscrição: 20200___________________________ 

 

Rio de Janeiro, ____ de _______________ de 2020. 

 

____________________________________________ 

CBNB – Setor de Concursos 

 

 


