
 

Segunda-feira, 14 de outubro de 2019                                                                                                                                                     
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RELAÇÃO NOMINAL DE CANDIDATOS SELECIONADOS PARA ENVIO DOS 

DOCUMENTOS REFERENTES À VERIFICAÇÃO DE DADOS BIOGRÁFICOS E 

PROFISSIONAIS 
 

Em atenção ao Item 4.8 - VERIFICAÇÃO DE DADOS BIOGRÁFICOS E PROFISSIONAIS (VDBP) - 

das Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da 

Aeronáutica do ano de 2020, a Divisão de Admissão e Seleção do CIAAR ratifica que: 

a) As cópias simples dos documentos listados abaixo e o Questionário Biográfico preenchido deverão ser 

enviados eletronicamente pelo endereço eletrônico do Exame, durante o prazo estabelecido no Calendário de 

Eventos. 

1) 01 (uma) cópia simples de documento oficial de identificação com foto, de forma a permitir com 

clareza a identificação; 

2) 01 (uma) cópia simples de documento oficial contendo o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

3) 01 (uma) cópia simples da Carteira de Registro Profissional expedida pelo respectivo Conselho 

Regional; e 

4) 01 (uma) cópia simples (frente e verso) do Diploma ou Certificado de conclusão do curso superior em 

Engenharia, na especialidade/engenharia a que concorre (vide Anexo J), conforme letra “v” do Item 7.1. 

b) Em atenção à Súmula 266, do Superior Tribunal De Justiça, de 02 de maio de 2002, o candidato que 

ainda não possuir a Carteira de Registro Profissional ou ainda não tiver terminado o curso superior em 

engenharia, na especialidade/engenharia a que concorre poderá enviar uma cópia simples de declaração, assinada 

e carimbada, em papel timbrado, emitida pela instituição de ensino onde estuda, em que seja atestado que o 

candidato atenderá às condições de formação profissional necessárias, previstas em lei, de acordo Calendário de 

Eventos para a Habilitação à Matrícula. 

c) Os candidatos que já se formaram e ainda não estão registrados no Sistema CONFEA/CREA deverão 

enviar, além de cópia do documento de identificação/CPF, apenas o Diploma ou Certificado de conclusão do curso 

superior em Engenharia na especialidade/engenharia a que concorrem. 

d) Como é sabido, o edital é regramento essencial à concretização de qualquer concurso público, sendo o 

seu pleno conhecimento dever do candidato e sua total aplicação, dever da Administração Pública e, também, do 

candidato. Neste momento, sem excluir qualquer outra regulamentação editalícia, chama-se à atenção dos 

candidatos para os Itens 4.8.4 e 7.5 das Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação 

de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica do ano de 2020. 

 

 

 

INSCRIÇÃO NOME ESP 

5000976 ESTÉFANE CAVALCANTE DA SILVA MELO MEC 

5000400 FÁBIO HENRIQUE DE CARVALHO FERRAZ ELN 

5000659 ÍTALO RÉGIO ALVES DA NÓBREGA MEC 

5001380 JOSENILDO PEREIRA BARBOSA DA SILVA ELN 

5004581 JULIANO DE SOUZA DIAS MEC 

5004942 LIEDSON OLIVEIRA DOS SANTOS ELN 

5001762 RAPHAEL ANDRADE MATTOS ELN 

5003480 SAULO ROBERTO ROCHA CRUZ MEC 


