
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

DIRETORIA DE ENSINO

PORTARIA DIRENS Nº 14/DCR, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
Protocolo COMAER nº 67500.000221/2021-51

Altera dispositivos nas Instruções
Específicas para o Exame de Admissão ao
Curso de Formação de Taifeiros da
Aeronáutica do ano de 2021 (IE/EA CFT
2021).

O , considerando o disposto no Decreto nº 9.077, de 8DIRETOR DE ENSINO
de junho de 2017, no uso das atribuições que lhe confere o item 1.1.2 das Instruções Gerais para
os Exames de Admissão e Seleção gerenciados pela Diretoria de Ensino, aprovadas pela Portaria
DIRENS nº 7/DPL, de 9 de janeiro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar os dispositivos , 2.5.3 2.6.1, 2.6.6, 2.7.1, 3.2.9, 4.4.1, 4.5.1, 5.9.5,
 e  das Instruçõesalínea “v” do item 7.1, Anexo K Anexo C - Calendário de Eventos  

Específicas para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica do
ano de 2021, aprovadas pela Portaria DIRENS nº 7/DCR, de 19 de janeiro de 2021, que passarão
a conter as seguintes informações:

2.5.3  O CFT terá duração aproximada de  e compreende instruções nos19 (dezenove) semanas
Campos Geral, Militar e Técnico-especializado, bem como atividades complementares.

2.6.1  O candidato, no momento da matrícula, mediante ato do Diretor da DIRAP será declarado
Taifeiro de Segunda Classe (T2).

2.6.6  O Aluno do CFT que vier a ser desligado do Curso será licenciado do serviço ativo por ato
do Diretor da DIRAP.

2.7.1   O militar que concluir o CFT com aproveitamento manterá a graduação de T2 e será
engajado, obrigatoriamente, por 2 (dois) anos, mediante ato do Diretor da DIRAP.
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3.2.9    Para a inscrição, o candidato deverá se atentar ao quadro de localidades para a realização
das etapas do Exame: 

Provas Escritas
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Intermediária
INSPSAU
E A P
TACF
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Informativa
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   O grau obtido pelo candidato na Média Final (MF) será calculado por meio da média4.4.1   
ponderada dos graus obtidos nas provas, observando-se os pesos atribuídos a cada uma delas,
conforme a seguinte fórmula:

MF = ( , em que:2GIT +MAT+3CE)
                                               6

MF = Média Final;

GIT = grau da prova de Gramática e Interpretação de Texto;

MAT = grau de prova de Matemática; e

CE = grau do Exame de Conhecimentos Especializados.

   No caso de empate na Média Final (MF), o critério de desempate será de acordo com a4.5.1   
seguinte ordem de prioridade:

a) maior grau obtido na prova de CE;
b) maior grau obtido na prova de GIT;
c) maior grau obtido na prova de MAT;
d) maior idade.
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   A Entrevista Informativa será realizada no IPA, na cidade do Rio de Janeiro, conforme5.9.5   
prazo previsto no Calendário de Eventos.

INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONÁUTICA – IPA
Praça General Aranha, 20

Marechal Hermes
CEP 21331-700 – Rio de Janeiro / RJ

Anexo K - Declaração de conclusão de Curso de Qualificação Profissional

(papel carta timbrado da escola)

 

__________________________CABEÇALHO DA ESCOLA________________________

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O(A) _______________________________________________________________ (nome do
estabelecimento de ensino), inscrito no CNPJ nº ________________, declara, para fins de
matrícula no Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica do ano de 2021 (EA CFT 2021),
que _______________________________________________________________________
(nome do(a) candidato(a)), ao EA CFT 2021, de nacionalidade             __________________,
natural de __________________, nascido em _____/____/______, portador(a) da identidade n  º
__________________, inscrito(a) no CPF nº__________________, concluiu em
_____/____/______, o Curso ______________________________________, com carga horária
total ____________ horas, nesta instituição em __________ (ano de conclusão), devidamente
aprovado(a) pelo ato de autorização ou reconhecimento nos termos
_________________________________________________(especificação da legislação,
portaria e data).

Por ser verdade firmamos a presente declaração para que surte seus efeitos legais.

______________________, ______ de ___________________ de 20____.

 

_________________________________________

Nome do(a) responsável - cargo
Assinatura, carimbo e o número do registro

_________________________________________

Nome do Diretor(a) Geral
Assinatura, carimbo e o número do registro
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Anexo C - Calendário de Eventos

PROVAS ESCRITAS

EVENTO RESPONSÁVEL

DATA /
PRAZO

LIMITE DE
EXECUÇÃO

22
Divulgação individual do resultado do recurso
quanto ao grau nas provas na página de
acompanhamento.

CIAAR 10/05/2021

23

Divulgação da relação dos candidatos com
respectivas especialidades, com os resultados e
as médias finais (MF) nas provas objetivas, e a
classificação final (ordenação decrescente) no
Exame.

CIAAR 10/05/2021

24
Divulgação da relação dos candidatos
convocados para a Concentração
Intermediária.

CIAAR 10/05/2021

TESTE DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO (TACF)

EVENTO RESPONSÁVEIS

DATA /
PRAZO

LIMITE DE
EXECUÇÃO

51
Divulgação da Relação dos candidatos aptos a
realizarem o TACF, bem como o agendamento
(local, data e horário) da etapa.

CIAAR 25/06/2021
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Maj Brig Ar MARCOS VINICIUS REZENDE MRAD
Diretor de Ensino da Aeronáutica

VALIDAÇÃO DOCUMENTAL / HABILITAÇÃO À MATRÍCULA / MATRÍCULA

EVENTO RESPONSÁVEL

DATA /
PRAZO

LIMITE DE
EXECUÇÃO

79 Conclusão do Curso e nomeação. CIAAR 06/12/2021

80 Formatura. CIAAR 10/12/2021

 

7.1         Estará habilitado a ser matriculado no CFT 2021, o candidato que atender a todas as
condições a seguir:

  v) ter concluído, com aproveitamento, Curso de Qualificação Profissional
 com carga horária mínima de , para a especialidade    Básico de Garçom 200 (duzentas) horas

   com carga horáriaArrumador, e Curso de Qualificação Profissional Básico de Cozinheiro
mínima de , para a especialidade , realizados em400 (quatrocentas) horas Cozinheiro
Instituição reconhecida pelo MEC, conforme legislação vigente, até a Validação
Documental/Habilitação à Matrícula;

Art. 2º Excluir o  das Instruções Específicas do Exame de Admissãoitem 2.6.5.1
ao Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica para o ano de 2021, aprovadas pela Portaria
DIRENS nº 7/DCR, de 19 de janeiro de 2021

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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