
 

 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA

INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS

Conforme Edital: 
 
4.11.9 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 item 8.2; 
 
b) original e 01 (uma) cópia simples da Carteira de Registro Profissional (livreto verde), com a página dos dados 
pessoais e do registro do título de Especialista, na especialidade a que concorre; 
 
c) original e 01(uma) cópia simples do Certificado de Reg
especialidade a que concorre, emitido pelo Conselho Regional de Medicina; e 
 
d) Teste Molecular RT-PCR (realizado com até 72h de antecedência da PPO) ou o Teste de Antígeno (realizado 
com antecedência de até 48h da PPO).  
 
4.11.9.1 O candidato que não comprovar a condição de especialista não será autorizado a realizar a PPO e será 
excluído do Exame.  
 
4.11.9.2 O candidato que estiver positivo para COVID
ocorra, deverá enviar ao CIAAR o comprovante do teste positivo, antes da data marcada da prova.
 

Todos os candidatos deverão trazer jaleco branco.
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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 Registro Profissional (livreto verde), com a página dos dados 
pessoais e do registro do título de Especialista, na especialidade a que concorre;  

c) original e 01(uma) cópia simples do Certificado de Registro de Qualificação de Especialista (RQE), na 
especialidade a que concorre, emitido pelo Conselho Regional de Medicina; e  

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 

O candidato 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.

Todos os candidatos deverão trazer jaleco branco. 
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PROVAS PRÁTICO-ORAIS (PPO) 

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 Registro Profissional (livreto verde), com a página dos dados 

istro de Qualificação de Especialista (RQE), na 

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 

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. 


