MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA
PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AOS OFICIAIS-ALUNOS DO ECFAB
Oficiais que receberem Ordem de matrícula no Boletim do Comando da Aeronáutica para
o Estágio de Comando da Força Aérea Brasileira (ECFAB 2021) deverão adotar as seguintes
providências administrativas:
1- Preenchimento de cadastro:
PROVIDÊNCIAS
OBSERVAÇÕES
 Informar os dados na enquete https://docs.google.com/forms/d/e/
“Google forms” até 04 OUT 2021, 1FAIpQLScoVRm0THDxq3agSnR2XqeMFKQTQbgaDU
mJFJSy3jpAVVK7DA/viewform (copiar o link e colar no
acessando o link:
navegador).
A
Atualização dos dados é imprescindível, visto que
 Atualizar os dados pessoais
cadastrados no Portal do Militar / diversas gestões desta Escola serão realizadas com as
SIGPES, em especial endereço e informações constantes no SIGPES.
telefone celular atual.

2- Preparação para o início do Curso:
Os Oficiais-Alunos do ECFAB 2021 deverão se apresentar prontos para o início do
módulo presencial do Estágio, conforme a seguir:
Dia: 08 NOV 2021;
Horário: 8 h;
Local: Auditório Marechal Fontelelle
Uniforme: 7º B (Aqueles que desejarem praticar atividade física no Campus da UNIFA,
deverão fazer uso do 9º uniforme).

Caso haja necessidade de hospedagem no Hotel de Trânsito do GAP-AF, o Oficial-Aluno
deverá efetuar a reserva por meio do telefone (21) 2157-2600 ou pelo email: htaf@fab.mil.br.
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O contato com a ECEMAR, caso necessário, poderá ser feito por meio de:
CORRESPONDÊNCIA
Avenida Marechal Fontenelle, nº 1000
Endereçada à ECEMAR
Campo dos Afonsos - Rio de Janeiro - RJ
CEP 21740-002
TELEFONES
(21) 2157-2747 / RTCAER 3829
Chefia do Corpo de Oficiais-Alunos
(21) 99914-6789
(21) 2157-2790
Secretaria do Corpo de Oficiais-Alunos
(21) 2157-2734
(21) 2157-2743
Portaria da ECEMAR
(21) 2157-2260
A correta observação do cumprimento dos prazos das solicitações contidas nessas
orientações é de fundamental importância para a condução dos processos administrativos realizados pela
Secretaria de Cursos que, juntamente com a ECEMAR, estão à sua inteira disposição para quaisquer
esclarecimentos.
Seja bem-vindo!
Chefia do Corpo de Oficiais-Alunos da ECEMAR
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