
 

 

EPCAR 2019 
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR 

VAGAS MASCULINO (160) – FEMININO (20) 

IN
S

C
R

IÇ
Ã

O
 

Inscrições DE 18 DE ABRIL A 8 DE MAIO DE 2018 

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

Taxa de pagamento R$ 60,00 
(G.R.U. Qualquer agência bancária até 15/05/2018). 

 

P
R

O
V

A
S
 8 DE JULHO 

DE 2018 

Língua 
Portuguesa(16); 
Matemática(16);  
Língua 
Inglesa(16); e  
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: 

 7.1 Estará habilitado à matrícula no CPCAR 2019 o candidato que atender a todas as condições a seguir:  

 e) 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;  

 18/05/18 - Divulgação, via Internet, da relação nominal dos candidatos com o resultado da solicitação de inscrição, 

discriminando os deferimentos e os motivos dos indeferimentos. 

 26/06 a 07/07/18 - Impressão do CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO, via Internet, contendo o local de realização das 

Provas Escritas (inscrições deferidas). 

 27/06/18 - Divulgação, via Internet, dos locais de realização das Prova Escritas. 

 10/07/18 - Divulgação, via Internet, das provas aplicadas e dos gabaritos provisórios. 

 10/08/18 - Divulgação, via Internet, da relação nominal de candidatos com os resultados provisórios obtidos nas Provas 

Escritas de Língua Portuguesa, Matemática e Língua Inglesa, com seus respectivos graus, contendo a classificação provisória 

daqueles que obtiveram aproveitamento. 

 15/08/18 - Divulgação, via Internet, da relação nominal de candidatos que terão a Prova de Redação (RED) corrigida. 

 23/08/18 - Divulgação individual da correção da redação, via Internet. 

 31/08/18 - Divulgação, via Internet, da relação nominal de candidatos com os resultados finais obtidos nas Provas Escritas. 

 se menor de 18 (dezoito) anos de idade, estar autorizado por seu responsável legal para realizar as Provas Escritas; 

 O CPCAR, ministrado pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena/MG, destina-se a preparar, sob o regime de 

internato, jovens para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA), em 

Pirassununga/SP. 

 O CPCAR tem duração de 3 (três) anos, sendo equivalente ao Ensino Médio regular do Sistema Nacional de Ensino e abrange 

instruções nos Campos Geral e Militar. 

 O Aluno do CPCAR é militar da ativa com precedência hierárquica prevista no Estatuto dos Militares. 

 Durante a realização do curso, o Aluno estará sujeito ao regime escolar da EPCAR e fará jus à remuneração fixada em lei, de 

acordo com a sua graduação. Ao Aluno da EPCAR são também assegurados alimentação, alojamento, fardamento, assistência 

médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si. 

 Tempo mínimo de permanência em sala: 2h30min. 

 


