
 

 
 

   
MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTI
CENTRO DE INSTRUÇÃO 

PRAZO PARA SOLICITAÇ
 

Os candidatos com resultado “NÃO APTO” na INSPSAU terão o motivo de sua incapacidade registrado no 

Documento de Informação de Saúde (DIS), disponibilizado na Página de Acompanhamento do Candidato 

(PAC),  durante o período para recurso, conforme data prevista no Calendário de Eventos.

 

Para solicitação de recurso, o candidato deverá acessar a Página de Acompanhamento do Candidato (PAC) 

Menu  Recursos  Interpor novo recurso 

INSPSAU  Clicar na inscrição   

 

Os documentos (atestados médicos, exames, laudos ou relatórios médicos) que confirmem que o candidato 

“NÃO APTO” não possui a condição de saúde e o motivo que impossib

providenciados pelo próprio candidato, responsabilizando

INSPSAU em grau de recurso, conforme Calendário de Eventos.

 

 

As candidatas prosseguem no Exame por força de decisão judici

INSC 

585226 ANA CAROLINA CORDEIRO FARIA DOS SANTOS

588919 KARINA DINIZ PEREIRA

Legenda: A: Apto ; E: Excluído; F: Faltoso; G: Grávida
 

15/09/2022 –  SUBDIVISÃO DE GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO

MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERON
 

EA CAMAR 2023 
 
 

RESULTADOS NA INSPSAU 
 
 

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSO: 15/09/2022 A 18/09/2022

Os candidatos com resultado “NÃO APTO” na INSPSAU terão o motivo de sua incapacidade registrado no 

Documento de Informação de Saúde (DIS), disponibilizado na Página de Acompanhamento do Candidato 

recurso, conforme data prevista no Calendário de Eventos.

Para solicitação de recurso, o candidato deverá acessar a Página de Acompanhamento do Candidato (PAC) 

Interpor novo recurso  Selecionar o Exame a que concorre

  Clicar em “Enviar requerimento de recurso”.  

atestados médicos, exames, laudos ou relatórios médicos) que confirmem que o candidato 

“NÃO APTO” não possui a condição de saúde e o motivo que impossibilitou sua aptidão deverão ser 

providenciados pelo próprio candidato, responsabilizando-se pelas despesas, e 

, conforme Calendário de Eventos.  

As candidatas prosseguem no Exame por força de decisão judicial, conforme publicações anteriores.

 
 

NOME 

ANA CAROLINA CORDEIRO FARIA DOS SANTOS 

KARINA DINIZ PEREIRA 

Legenda: A: Apto ; E: Excluído; F: Faltoso; G: Grávida; NA: Não Apto. 

GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO 

E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA 

/09/2022 ATÉ ÀS 10H. 

Os candidatos com resultado “NÃO APTO” na INSPSAU terão o motivo de sua incapacidade registrado no 

Documento de Informação de Saúde (DIS), disponibilizado na Página de Acompanhamento do Candidato 

recurso, conforme data prevista no Calendário de Eventos. 

Para solicitação de recurso, o candidato deverá acessar a Página de Acompanhamento do Candidato (PAC)  

 Selecionar recurso contra 

atestados médicos, exames, laudos ou relatórios médicos) que confirmem que o candidato 

ilitou sua aptidão deverão ser 

se pelas despesas, e apresentados no dia da 

al, conforme publicações anteriores.  

ESP RESULTADO 

CLM NA 

ANE A 


