MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE ENSINO
PORTARIA DIRENS Nº 154-T/DCR, DE 5 DE ABRIL DE 2018.
Altera dispositivos nas Instruções Específicas
para o Exame de Admissão ao Curso de
Formação de Oficiais de Infantaria da
Aeronáutica do ano de 2019 (IE/EA CFOINF
2019).
O DIRETOR DE ENSINO, considerando o disposto no Decreto n° 9.077, de 8 de
junho de 2017, no uso das atribuições que lhe confere o item 1.1.2 das Instruções Gerais para os
Exames de Admissão e de Seleção gerenciados pela Diretoria de Ensino, aprovadas pela Portaria
DIRENS nº 7/DPL, de 9 de janeiro de 2018, resolve:
Art. 1º Alterar dispositivos nos itens 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5 e no Anexo C –
Calendário de Eventos das Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao Curso de
Formação de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica do ano de 2019, aprovadas pela Portaria
DIRENS nº 106-T/DPL, de 15 de março de 2018, conforme a seguir:
Onde se lê:
3.3.3 Para a concessão de isenção de pagamento da taxa de inscrição é de suma importância que os
dados pessoais informados sejam idênticos aos que constam no CadÚnico, caso contrário a
solicitação de isenção será negada.
3.3.4 O candidato que declarar estar inscrito no CadÚnico deverá, além de acessar o endereço
eletrônico e preencher todos os dados, encaminhar, no prazo previsto no Calendário de Eventos e na
forma descrita nestas Instruções Específicas, uma Declaração de que sua situação econômicofinanceira não lhe permite pagar a taxa de inscrição sem prejuízo do sustento próprio ou de sua
família, informando, obrigatoriamente, o NIS.
3.3.5 Para fins de deferimento da solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição, a
situação do candidato perante o Ministério do Desenvolvimento Social será consultada.
[...]
Anexo C – Calendário de Eventos
CONCENTRAÇÃO FINAL / HABILITAÇÃO À MATRÍCULA / MATRÍCULA

EVENTOS

RESPONSÁVEIS

DATA / PERÍODO
LIMITE DE
EXECUÇÃO

Convocação dos candidatos excedentes, em
substituição àqueles que receberam Ordem de
52
Matrícula e foram excluídos do Exame ou
considerados desistentes.

AFA / EPCAR

10/01/2019
a
23/01/2019

56 Validade do Exame de Admissão.

AFA/EPCAR

24/01/2019

Leia-se:
3.3.3 A isenção deverá ser solicitada durante a inscrição, via Internet, no período previsto no
Calendário de Eventos, quando o candidato deverá, obrigatoriamente, preencher o
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE
INSCRIÇÃO, no qual deverá indicar o número do protocolo da solicitação de inscrição neste
Exame e o seu próprio Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico.
3.3.4 Para a concessão da isenção de taxa de inscrição, é de suma importância que os dados pessoais
informados no ato da inscrição sejam idênticos aos que foram informados no CadÚnico. Caso o
candidato esteja com divergências cadastrais, o Sistema de Isenção de Taxa de Inscrição (SISTAC)
da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (SENARC) negará a solicitação de isenção.
3.3.5 A EPCAR irá consultar o órgão gestor do CadÚnico, a fim de verificar a veracidade das
informações prestadas pelo candidato. A declaração falsa de dados determinará o cancelamento da
inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, bem como sujeitará o candidato às sanções
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no Parágrafo Único do Art. 10 do Decreto nº
83.936, de 6 de setembro de 1979.
[...]
Anexo C – Calendário de Eventos
CONCENTRAÇÃO FINAL / HABILITAÇÃO À MATRÍCULA / MATRÍCULA

EVENTOS

RESPONSÁVEIS

DATA / PERÍODO
LIMITE DE
EXECUÇÃO

Convocação dos candidatos excedentes, em
substituição àqueles que receberam Ordem de
52
Matrícula e foram excluídos do Exame ou
considerados desistentes.

AFA / EPCAR

10/01/2019
a
21/01/2019

56 Validade do Exame de Admissão.

AFA/EPCAR

21/01/2019

Art. 2º Excluir o subitem 3.3.5.1 das Instruções Específicas para o Exame de
Admissão ao Curso de Formação de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica do ano de 2019,
aprovadas pela Portaria DIRENS nº 106-T/DPL, de 15 de março de 2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Maj Brig Ar RUI CHAGAS MESQUITA
Diretor de Ensino da Aeronáutica

