
Concurso – CFS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 – Controle de Tráfego Aéreo 

HABILITAÇÃO À MATRÍCULA  

Texto do edital: http://www.fab.mil.br/cabine/concursos/01_IE_EA_CFS_2015_Extra.pdf 

8.1 Para ser habilitado à matrícula no CFS 2015, o candidato deverá obrigatoriamente atender 

a todas as condições a seguir: 

a) ter cumprido no momento da inscrição todas as condições previstas para inscrição no 

processo seletivo deste Exame (item 3.1.1); 

b) ter sido aprovado em todas as etapas do Exame (estabelecidas no item 5.1.1 ), classificado 

dentro do número de vagas e selecionado pela JEA; 

c) ter concluído, com aproveitamento, o Ensino Médio do Sistema Nacional de Ensino, de 

forma que possa apresentar, por ocasião da Validação Documental, o certificado, ou diploma, 

ou declaração de conclusão e o histórico escolar do referido curso, expedidos por 

estabelecimento de ensino reconhecido pelo órgão oficial federal, estadual, distrital, municipal 

ou regional de ensino competente; 

d) não ter menos de 17 (dezessete) anos e nem completar 25 (vinte e cinco) anos de idade até 

31 de dezembro de 2015 (conforme alínea “h”, inciso V, Art. 20 da Lei nº 12.464); 

e) estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares; 

f) não estar respondendo a processo criminal na Justiça Militar ou Comum; 

g) não ter sido o oficial excluído do serviço ativo por indignidade ou incompatibilidade, e a 

praça excluída ou licenciada a bem da disciplina, se militar da reserva não remunerada das 

Forças Armadas e Auxiliares, salvo em caso de reabilitação, na forma da legislação vigente; 

h) não ter sido desincorporado, expulso ou julgado desertor, nos termos da legislação que 

regula o serviço militar; 

i) não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos, salvo em caso de reabilitação, na forma da legislação 

vigente, punido por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo em 

processo disciplinar administrativo, do qual não caiba mais recurso; 

j) não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos, salvo em caso de reabilitação, na forma da legislação 

vigente, condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado; 

k) estar classificado no mínimo no comportamento “Bom”, se militar da ativa de Força Armada 

ou Auxiliar; 

l) não estar cumprindo pena por crime comum, militar ou eleitoral, nem estar submetido à 

medida de segurança; 

m) se militar da ativa, possuir graduação inferior a Terceiro-Sargento; 



n) não estar a candidata grávida, desde a inspeção de saúde do processo seletivo até a data 

prevista para a matrícula; 

o) apresentar-se na EEAR, na data prevista para a Concentração Final, portando o original e 3 

(três) cópias dos seguintes documentos: 

1) Certidão de Nascimento ou de Casamento ou Contrato de União Estável; 

2) Documento de Identidade, devidamente válido; 

3) Título de Eleitor e comprovante de situação eleitoral (obtido na página do Tribunal Superior 

Eleitoral) regularizada; 

4) Certidão ou Atestado de Antecedentes Criminais, que tenha sido emitida em 30 dias ou 

menos antes da Concentração Final, nos seguintes órgãos (exceto para os candidatos menores 

de idade): 

- da Justiça Federal: o candidato poderá conseguir este documento na página do 

Departamento de Polícia Federal (www.dpf.gov.br); 

- da Justiça Militar: o candidato poderá conseguir este documento na página do Superior 

Tribunal Militar (www.stm.gov.br); e  

- da Justiça Estadual: como os procedimentos variam em cada estado, o candidato deverá 

verificar junto ao Fórum, órgão de segurança pública e/ou de identificação ou Polícia Civil 

como conseguir este documento; 

5) se do sexo masculino, Certificado de Alistamento Militar, ou Certificado de Dispensa de 

Incorporação (desde que não o incompatibilize com a carreira militar), ou ainda Certificado de 

Reservista (1ª ou 2ª categoria); 

6) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

7) PIS / PASEP (para aqueles com registro em Carteira de Trabalho); 

8) Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio, do Sistema Nacional de Ensino (ou 

equivalente reconhecido pelo MEC); 

9) Histórico Escolar do Ensino Médio (exceto para o candidato que portar o Certificado de 

Proficiência Equivalente à Conclusão de Ensino Médio, com base no resultado do ENEM); 

10) Se militar da ativa, Ofício de apresentação da OM de origem, conforme Anexo K, assinado 

pelo seu Comandante, Chefe ou Diretor, sem delegação, atestando o atendimento das 

condições previstas nas alíneas “d”, “i”, “k”, e “m” do item 8.1; 

11) Declaração do próprio candidato atestando não exercer cargo, função ou emprego público 

(Anexo J); 

12) Se militar da Aeronáutica, cópia do último contracheque (também será aceito o 

contracheque obtido por meio eletrônico). 



8.2 Não serão aceitos documentos ilegíveis, rasurados, com emendas ou discrepâncias de 

informações. 

8.3 Os documentos de comprovação da escolaridade somente terão validade se expedidos por 

Estabelecimento de Ensino ou Instituição de formação profissional reconhecido pelo órgão 

oficial federal, estadual, distrital, municipal ou regional de ensino competente. 

8.4 Quanto aos documentos citados no item anterior, somente serão aceitos aqueles que 

estiverem impressos em papel timbrado do Estabelecimento ou da Instituição que o emitiu, 

acompanhado do registro que outorgou seu funcionamento, com as respectivas publicações 

no Diário do órgão Oficial de imprensa, que contenha a confirmação de conclusão do Ensino 

Médio ou do Curso, sem dependências, com a habilitação para prosseguir estudos no nível 

Superior, e com assinaturas, carimbos e número do registro dos responsáveis pelo 

Estabelecimento ou pela Instituição no Órgão que representa o respectivo Sistema de Ensino. 

8.4.1 Visando sanar possíveis dificuldades na obtenção do Diploma ou Certificado, para 

habilitação à matrícula inicial no CFS, por parte do candidato que tiver concluído o Ensino 

Médio recentemente, em até 1 (um) ano, tomando-se como referência a data da matrícula no 

Curso, será aceita Declaração (Certidão) de conclusão do Ensino Médio. Essa Declaração 

deverá ser substituída pelo Diploma ou Certificado definitivo até 120 (cento e vinte) dias após 

a matrícula. A mencionada Certidão deverá atender ainda ao previsto no item 8.2 e conter, 

além dos requisitos citados nos itens 8.3 e 8.4, a identificação do Diretor do Estabelecimento 

de Ensino e, no caso de Instituição Pública, a data da publicação da sua designação ou 

nomeação para o cargo de Direção. 

8.4.1.1 A Declaração atendendo aos requisitos previstos no item 8.4.1 deverá seguir o modelo 

apresentado no Anexo H. 

8.4.2 O candidato poderá apresentar, em substituição aos documentos de comprovação de 

escolaridade relativos à conclusão do Ensino Médio, Declaração de conclusão de período do 

Ensino Superior ou Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Superior, desde que 

atendam aos mesmos requisitos previstos nos itens 8.2 e 8.3 e, naquilo que for pertinente, no 

item 8.4. 

8.5 Se o candidato deixar de entregar algum documento previsto na letra “o” do item 8.1, ou 

entregá-lo com discrepância citada no item 8.2, somente será matriculado se sanar o problema 

até a data prevista no Calendário de Eventos, ressalvado o prazo dos Diplomas e Certificados 

de conclusão do Ensino Médio substituído por Declaração provisória (item 8.4.1). 

8.6 A constatação, a qualquer tempo, de omissão, falta de veracidade em documento ou 

informação fornecida pelo candidato implicará na anulação da sua matrícula, bem como de 

todos os atos dela decorrentes, independente das medidas administrativas e sanções previstas 

na legislação em vigor.  


