
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2016.

COMUNICADO ESPECIAL
• 9º ANO ESPECIALIZADO E CURSO PREPARATÓRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL •

ASSUNTO:  PROCESSO SELETIVO X EPCAr - 2016/2017

Prezados Aluno e Responsável,
Divulgamos, a seguir, as principais orientações constantes no Edital do Processo Seletivo 

para o exame de admissão à EPCAr:

1) Período de inscrição: das 10 horas do dia 12/05/2016 às 15 horas do dia 30/05/2016.
2) Valor da Inscrição: R$ 60,00 (sessenta reais).
3) Número de vagas: Para matrícula no EPCAr 2017, serão oferecidas 160 (cento e sessenta) vagas 

para candidatos do sexo masculino e 20 (vinte) vagas para candidatos do sexo feminino, que 
forem aprovados neste Exame (em todas as etapas previstas), classificados dentro do número 
de vagas e que forem habilitados à matrícula no referido curso.

4) O candidato deverá preencher o formulário de solicitação de inscrição (FSI) via internet no site: 
(www.barbacena.com.br/epcar/concursos.htm) e na página oficial do comando da Aeronáutica 
(www.fab.mil.br) 

5) Principais requisitos para inscrição:
a) Ser brasileiro nato, nos termos do Art. 12, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil;
b) 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 n° 
12.464, de 04 de agosto de 2011;

c) ter concluído ou estar em condições de concluir, com aproveitamento, o Ensino Fundamental 
do Sistema Nacional de Ensino, de forma que possa apresentar, na data da Concentração Final 
e por ocasião da Validação Documental, o Certificado, Declaração ou Diploma de conclusão 
acompanhado do Histórico Escolar do referido curso ou o Histórico Escolar do Ensino Funda-
mental que contenha a certificação de que o aluno está apto a ser matriculado no 1ª Série do 
Ensino Médio do citado sistema, expedido por estabelecimento de ensino reconhecido pelo 
órgão oficial federal, distrital, estadual, municipal ou regional de ensino competente;

d) estar classificado dentro do número de vagas por sexo e selecionado pela JEA.
6) Provas: 

Dia 24 de Julho de 2016 (Domingo) – Provas de Português, Matemática, Inglês e Redação 
– 9h 40min (o portão de acesso para a realização das provas será fechado às 09 horas).

Qualquer dúvida deverá ser esclarecida junto à Coordenação de Seção.
Atenciosamente,

A DIREÇÃO

                                       PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
                                          • 9º ANO E CURSO PREPARATÓRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL •

ASSUNTO: PROCESSO SELETIVO X EPCAr - 2016/2017

Aluno(a) ________________________________________________________________Turma: ____________

  Responsável: _____________________________________________________________________________

  Rio de Janeiro, ______ de __________________ de 2016       ___________________________________
                                                                                                             Assinatura do Responsável

IMPORTANTE!

ESTE PROTOCOLO DEVERÁ SER DEVOLVIDO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO, À COORDENAÇÃO ATÉ O DIA 20/05/2016.           
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