EPCAR 2020

PROVAS

INSCRIÇÃO

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR
PERÍODO

Das 10h do dia 04/04 até às 15h do dia 23/04/2019

LOCAL

concursos.epcar.aer.mil.br

TAXA

R$ 60,00 (pagamento até dia 30/04)

07/07/2019

DOCUMENTAÇÃO
















Língua Portuguesa, Língua Inglesa,
Matemática e Redação.

HORÁRIO
Das 09h40 às 14h40
09h - fechamento dos portões
(Horário de Brasília)

CPF e RG

OBSERVAÇÕES:
Vagas: Serão oferecidas 160 (cento e sessenta) vagas para candidatos do sexo masculino e 20 (vinte) vagas para
candidatas do sexo feminino;
Condições para inscrição:
Ser brasileiro nato, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil;
Não possuir menos de 14 (catorze) nem completar 19 (dezenove) anos de idade, até 31 de dezembro do ano da
matrícula no curso, conforme alínea “a”, inciso V, do Art. 20 da Lei nº 12.464, de 04 de agosto de 2011;
As provas serão realizadas nas seguintes cidades: Belém-PA, Recife-PE, Natal-RN, Salvador-BA, Rio de Janeiro-RJ,
Belo Horizonte-MG, Barbacena-MG,São Paulo-SP, Pirassununga-SP, Campo Grande-MS, Curitiba-PR, Porto
Alegre-RS, Brasília-DF, Manaus-AM, Boa Vista-RR e Porto Velho-RO;
03/05/2019 - Divulgação, via Internet, da relação nominal dos candidatos que tiveram a solicitação de inscrição
DEFERIDA ou INDEFERIDA;
03 e 04/05 - Preenchimento e envio eletrônico do requerimento (área do candidato), para inscrição em grau de
recurso (O preenchimento será possível até as 15h do último dia - horário de Brasília).
10/05 - Divulgação, via Internet, da relação nominal dos candidatos que, em grau de recurso, tiveram a solicitação
de inscrição deferida ou indeferida definitivamente;
19/06 - Divulgação, via Internet, dos locais de realização das Prova Escritas;
25/06 a 06/07 - Impressão do CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO, via Internet, com o local de realização
das provas escritas (inscrições deferidas);
25/07 - Divulgação, via Internet, da relação nominal de candidatos com os resultados provisórios obtidos nas
Provas Escritas (exceto Redação) com seus respectivos graus, contendo a classificação provisória daqueles que
obtiveram aproveitamento;
09/08 - Divulgação, via Internet, da relação nominal de candidatos que terão a Prova de Redação corrigida;
30/08 - Divulgação, via Internet, da relação nominal de candidatos com os resultados finais obtidos nas provas
escritas do Exame de Escolaridade, com suas respectivas médias finais, contendo a classificação final daqueles
que tiveram aproveitamento, bem como a relação dos que foram convocados para a Concentração Intermediária
e exames subsequentes;
Clique aqui para acessar o site do concurso.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7794 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

