
 

 

AFA 2020 
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA 

VAGAS INFANTARIA (15), INTENDÊNCIA (30), AVIAÇÃO (25) 

IN
S

C
R

IÇ
Õ

E
S

  

Período de Inscrição De 6 a 26 de março de 2019  
(até às 15h do último dia – horário de Brasília) 

Local de Inscrição http://ingresso.afaepcar.aer.mil.br/ 

Taxa de pagamento R$ 70,00 
(G.R.U. Banco do Brasil até 2/4/2019). 
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23/6/2019 

 Língua 
Portuguesa;  

 Física;  
 Matemática; 
 Língua Inglesa;  
 Redação. 

            HORÁRIO 

- Fechamento dos portões: 9h (horário de 
Brasília); 

- Orientações gerais às 9h10min 
(obrigatório); e 

- Início das Provas Escritas: 9h40min. 
(Horário de Brasília). 

5 (cinco) horas e 20 (vinte) minutos de 
prova 

DOCUMENTAÇÃO RG E CPF 

OBSERVAÇÕES 

OBSERVAÇÕES: 
- ser brasileiro nato, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil; 
- ter concluído o ensino médio até a data da matrícula do curso; 
- não possuir menos de 17 (dezessete) anos e nem completar 23 (vinte e três) anos de idade, até 31 de dezembro do ano da 

matrícula no curso; 
- As 15 vagas da Infantaria são destinadas aos candidatos do sexo masculino; 
- As 30 vagas da Intendência são destinadas aos candidatos de ambos os sexos; 
- As 25 vagas da Aviação são destinadas aos candidatos de ambos os sexos; 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE INFANTARIA DA AERONÁUTICA 
- Nível superior; 
- 04 anos de duração; 
- Bacharel em Administração; 
- Bacharel em Ciências militares, com habilitação em Infantaria da Aeronáutica; 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS INTENDENTES 
- Nível superior; 
- 04 anos de duração; 
- Bacharel em Administração; 
- Bacharel em Ciências da Logística, com habilitação em Intendência da Aeronáutica. 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AVIADORES 
- Nível superior; 
- 04 anos de duração; 
- Bacharel em Administração; 
- Bacharel em Ciências Aeronáuticas, com habilitação em Aviação Militar. 

 
- 12/4/19 - Divulgação da relação nominal dos candidatos com o resultado da solicitação de inscrição deferidos. 

- 11 a 22/06/19 - Impressão do CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO.  

- 5/6/18 -   Divulgação dos locais de realização das Provas Escritas. 

- 25/6/19 - Divulgação das provas aplicadas e dos gabaritos provisórios. 

- 10/7/19 - Divulgação dos gabaritos oficiais.  

- 17/7/19 - Divulgação da relação dos candidatos com os resultados provisórios. 

- 25/7/19 - Divulgação da relação nominal de candidatos que terão a Prova de Redação (RED) corrigida. 

- 7/8/19 -   Divulgação individual da correção da redação. 

- 21/8/19 - Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados finais. 

  


