
 

 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA

INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS

Conforme Edital: 
 
4.12.9 No dia da realização da PPO, o candidato deverá apresentar os documentos a seguir:
  
a) original do documento oficial de identificação com foto, conforme disposto no 
 
b) original e 01 (uma) cópia simples da Carteira de Identidade Profissional, com a página dos dados pessoais e do 
registro do título de Especialista, na especialidade a que concorre, expedida pelo respectivo Conselho; 
 
c) Teste Molecular RT-PCR (realizado
com antecedência de até 48h da PPO).  
 
4.12.9.1 O candidato que não comprovar a condição de especialista não será autorizado a realizar a PPO e será 
excluído do Exame. 
 
4.12.9.2 O candidato que estiver positivo para COVID
ocorra, deverá enviar ao CIAAR o comprovante do teste positivo, antes da data marcada da prova.
 
 

MATERIAIS NECESSÁRI

(DEVERÃO

Jaleco branco/roupa branca serão necessários para o atendimento clínico dos pacientes assim como equipamento de 

PRÓTESE DENTÁRIA  

- Material para confecção de preparo e provisório para coroas totais em dentes vitais e não vitais, incluindo canetas 
de alta/baixa rotação, brocas, instrumental de atendimento clínico, resina acrílica/bisacr
confecção de núcleo de preenchimento e material de acabamento e polimento de restaurações provisórias e demais 
materiais que o candidato julgue necessários e de sua preferência para seu atendimento clínico.

- Instrumental da preferência do candidato a fim de realizar preparo de
em dentes posteriores. 
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INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICO

No dia da realização da PPO, o candidato deverá apresentar os documentos a seguir:

a) original do documento oficial de identificação com foto, conforme disposto no item 8.2

b) original e 01 (uma) cópia simples da Carteira de Identidade Profissional, com a página dos dados pessoais e do 
registro do título de Especialista, na especialidade a que concorre, expedida pelo respectivo Conselho; 

PCR (realizado com até 72h de antecedência da PPO) ou o Teste de Antígeno (realizado 
 

O candidato que não comprovar a condição de especialista não será autorizado a realizar a PPO e será 

dato que estiver positivo para COVID-19 poderá ter a PPO remarcada, entretanto, para que isso 
ocorra, deverá enviar ao CIAAR o comprovante do teste positivo, antes da data marcada da prova.

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS

ÃO SER TRAZIDO PELOS CANDIDATOS) 

 

roupa branca serão necessários para o atendimento clínico dos pacientes assim como equipamento de 
proteção individual completo 

 

Material para confecção de preparo e provisório para coroas totais em dentes vitais e não vitais, incluindo canetas 
de alta/baixa rotação, brocas, instrumental de atendimento clínico, resina acrílica/bisacr

preenchimento e material de acabamento e polimento de restaurações provisórias e demais 
materiais que o candidato julgue necessários e de sua preferência para seu atendimento clínico.

Instrumental da preferência do candidato a fim de realizar preparo de dentes vitais e não vitais para coroas totais 
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CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA 

PROVAS PRÁTICO-ORAIS (PPO) 

No dia da realização da PPO, o candidato deverá apresentar os documentos a seguir: 

item 8.2;  

b) original e 01 (uma) cópia simples da Carteira de Identidade Profissional, com a página dos dados pessoais e do 
registro do título de Especialista, na especialidade a que concorre, expedida pelo respectivo Conselho;  

com até 72h de antecedência da PPO) ou o Teste de Antígeno (realizado 

O candidato que não comprovar a condição de especialista não será autorizado a realizar a PPO e será 

19 poderá ter a PPO remarcada, entretanto, para que isso 
ocorra, deverá enviar ao CIAAR o comprovante do teste positivo, antes da data marcada da prova. 

OS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

 

roupa branca serão necessários para o atendimento clínico dos pacientes assim como equipamento de 

Material para confecção de preparo e provisório para coroas totais em dentes vitais e não vitais, incluindo canetas 
de alta/baixa rotação, brocas, instrumental de atendimento clínico, resina acrílica/bisacrílica, cimentos, material 

preenchimento e material de acabamento e polimento de restaurações provisórias e demais 
materiais que o candidato julgue necessários e de sua preferência para seu atendimento clínico. 

dentes vitais e não vitais para coroas totais 



 

ESTOMATOLOGIA 

- Instrumental para exame clínico. 

- Material para biossegurança. 

- Ficha de exame clínico. 

 

IMPLANTODONTIA 

- Material para exame clínico estéril. 

- Kit protético NEODENT ou SIN completo.

- Kit acadêmico (Caneta de alta, micromotor, peça

- Moldeiras plásticas inferiores para serem abertas (Moldagem aberta).

- Brocas de tungstênio maxicut. 

- Brocas de alta rotação (2200, 4138, 4137, 3069, multilaminad

- Gengifast ou similar. 

- Componentes protéticos da marca NEODENT ou SIN, a saber: 1) 4 transfer de minipilar, moldeira aberta, 2) 4 
análogos de minipilar. 

 

ODONTOGERIATRIA 

- Ficha clínica completa para avaliação odontológica de paciente

- Sonda periodontal milimetrada. 

 

PERIODONTIA 

- Todo material necessário para o atendimento clínico
de coroa clínica ou de um atendimento clínico ambulatorial de Periodontia, consideran

a) o preparo do consultório; 

b) a consulta pré-operatória; 

c) o ato cirúrgico; e  

d) o pós-operatório.   

Incluindo: caneta de alta rotação, micro motor, contra ângulo e brocas. O material deverá estar embalado em papel 
grau cirúrgico, previamente esterilizado e pronto para uso.
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ou SIN completo. 

Kit acadêmico (Caneta de alta, micromotor, peça-reta e contra- ângulo). 

Moldeiras plásticas inferiores para serem abertas (Moldagem aberta). 

Brocas de alta rotação (2200, 4138, 4137, 3069, multilaminada). 

Componentes protéticos da marca NEODENT ou SIN, a saber: 1) 4 transfer de minipilar, moldeira aberta, 2) 4 

Ficha clínica completa para avaliação odontológica de paciente parcialmente dependente.

Todo material necessário para o atendimento clínico-cirúrgico destinado à realização de uma cirurgia de aumento 
de coroa clínica ou de um atendimento clínico ambulatorial de Periodontia, considerando

Incluindo: caneta de alta rotação, micro motor, contra ângulo e brocas. O material deverá estar embalado em papel 
esterilizado e pronto para uso. 

SUBDIVISÃO DE GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO 

  

Componentes protéticos da marca NEODENT ou SIN, a saber: 1) 4 transfer de minipilar, moldeira aberta, 2) 4 

ependente. 

cirúrgico destinado à realização de uma cirurgia de aumento 
do-se: 

Incluindo: caneta de alta rotação, micro motor, contra ângulo e brocas. O material deverá estar embalado em papel 


