
• CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA (CFS)
O Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS) é ministrado sob regime de internato militar na EEAR, em Guaratinguetá-SP, com duração aproximada de 

2 (dois) anos e abrange instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico-Especializado.

• SITUAÇÃO DURANTE O CFS
O Aluno do CFS é militar da ativa, com precedência hierárquica prevista na Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares).

• CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
a) ser voluntário(a);
b) estar ciente de todas as normas e condições estabelecidas nestas Instruções  Específicas, para habilitação à futura matrícula no CFS 1/2021;
c) ser brasileiro(a);
d) se menor de 18 (dezoito) anos de idade, estar autorizado por seu responsável legal para realizar as Provas Escritas e, se convocado para prosseguimento no 

certame, estar autorizado a participar das fases subsequentes (INSPSAU, EAP, TACF e matrícula no curso); 
1 A autorização para realizar as Provas Escritas será consolidada eletronicamente no momento da solicitação da inscrição, com a inserção dos dados pessoais do 

responsável legal. 
e) inscrever-se por meio do Formulário de Solicitação de Inscrição (FSI); e
f) pagar a taxa de inscrição, ressalvado o disposto no item 3.3.14 do edital.

Para realizar as Provas Escritas, o candidato deverá utilizar somente caneta esferográfica de corpo transparente, de tinta preta ou azul.
As Provas Escritas terão duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.
Divulgação, via Internet, dos gabaritos oficiais. 

FAB 2020
FORÇA AÉREA BRASILEIRA

ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONÁUTICA - EEAR

• DE 17 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2020
*Aberto: 10h do 1º dia até 15h do último dia de inscrição.

• http://ingresso.eear.aer.mil.br/

Inscrições

Horário e local
• Fechamento dos portões: 9h 
(horário de Brasília);
• Orientações gerais às 9h10min
(obrigatório);
• Início das Provas Escritas: 9h40min.
(horário de Brasília).

• Natal (RN)

Conteúdo
• LÍNGUA PORTUGUESA;
• LÍNGUA INGLESA;
• MATEMÁTICA;
• FÍSICA;

Taxa de pagamento
• R$ 60,00
(G.R.U. Qualquer agência bancária até 27/03/2020).

Data da Prova
• 7 de junho de 2020

Documentação
• Preencher a Ficha de Inscrição, cujo modelo conterá os 
termos do requerimento;
• Imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para 
pagamento da taxa;
• Imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI);
• Documento de identificação pessoal original (RG), com foto, 
conforme Instruções específicas.

Vagas
• CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO – 128 
• EQUIPAMENTO DE VOO – 6 
• GUARDA E SEGURANÇA – 28 
• MATERIAL BÉLICO – 11 
• MECÂNICA DE AERONAVES - 47

Observações


