MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA
ANEXO IV
CALENDÁRIO DE EVENTOS
Item DATAS/PRAZOS

01

10/08/09

02

25/08/2009
a
10/09/2009

EVENTOS

RESPONSÁVEIS

Publicação do edital no DOU e divulgação no
endereço eletrônico: www.epcar.aer.mil.br

DEPENS/EPCAR

Inscrições (via internet)

CANDIDATOS

03

25/08/2009
a
28/08/2009

Solicitação, via Internet, de isenção da taxa de
inscrição.

CANDIDATOS

04

31/08/2009

Divulgação da relação dos candidatos com pedidos
de isenção da taxa de inscrição, Deferido ou
Indeferido

EPCAR

05

01/09/2009
a
04/09/2009

Remessa à EPCAR do requerimento
para
interposição de recursos dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição indeferida

CANDIDATOS

06

17/09/2009

Divulgação da relação de candidatos com a
solicitação de inscrição deferida ou indeferida

EPCAR

07

17/09/2009
a
22/09/2009

Remessa à EPCAR
do requerimento para
interposição de recursos da inscrição indeferida.

CANDIDATOS

08

25/09/2009
a
29/09/2009

Disponibilização do comprovante de solicitação de
inscrição para impressão

EPCAR

09

25/09/2009
a
30/09/2009

Conferência e correção
solicitação de inscrição.

10

18/10/2009

Prova Objetiva de Língua Portuguesa
Conhecimento Específico
. Fechamento dos portões às 14 horas
. Início das provas às 14 horas

do

comprovante

e

de

CANDIDATOS

de
EPCAR/EEAR/ECE CBNB/ETRB/

11

19/10/2009

Divulgação, via Internet, das provas objetivas
aplicadas e dos gabaritos provisórios.

EPCAR

12

20/10/2009
a
21/10/2009

Interposição de recurso sobre Gabarito Provisório e
Questão da Prova Objetiva, via Fax, para a EPCAR.

CANDIDATOS

13

22/10/2009
a
26/10/2009

Análise dos recursos.

BANCAS EXAMINADORAS

14

27/10/2009

Divulgação, na Internet, dos gabaritos oficiais e dos
pareceres sobre os recursos.

EPCAR

15

29/10/2009

Divulgação, via Internet, da relação nominal, por
disciplina, com os resultados obtidos pelos
candidatos nas provas escritas, constando a média
e a classificação parcial, bem como a convocação
para as Provas de Títulos e Didática daqueles que
deverão prosseguir no concurso.

EPCAR

a
06/11/2009

16

10/11/2009
a
27/11/2009

Entrega dos documentos para a prova de títulos e EPCAR/EEAR/UNIFA/ECE/ETRB/C
sorteio do tema para a Prova Didática; e Prova BNB
Didática.

17

10/11/2009
a
27/11/2009

Confecção da Ata relativa aos eventos de entreguas
de títulos e de sorteio do assunto da Prova Didática,
bem como da Relação de Presença dos candidatos.

18

10/11/2009
a
27/11/2009

Realização da Prova Didática (os horários serão EPCAR/EEAR/UNIFA/ECE/ETRB/C
BNB
divulgados pelas Bancas Examinadoras)

19

10/11/2009
a
02/12/2009

Análise dos Títulos

20

04/12/2009

Divulgação, via Internet, da relação nominal, por
disciplina, com os resultados obtidos pelos
candidatos nas Provas Objetivas, Provas de Títulos
e Prova Didática, a média ponderada e a
classificação.

EPCAR

BANCAS EXAMINADORAS

BANCAS EXAMINADORAS

COMISSÃO ORGANIZADORA

21

07/12/2009
a
08/12/2009

Envio via fax, do formulário de interposição de
recurso de Grau para a Prova de Títulos e Prova
Didática.

CANDIDATOS

22

09/12/2009
a
10/12/2009

Análise dos recursos de Graus das Provas de
Títulos e Provas Didáticas.

BANCAS EXAMINADORAS

23

Divulgação, na Internet:
. da relação nominal dos candidatos com os
14/12/20096 resultados obtidos na Prova de Títulos em grau de
recurso; e
. da relação nominal dos candidatos com os
resultados obtidos na Prova Didática

24

25

14/12/2009

15/12/2009

EPCAR

Divulgação, na Internet, da relação nominal, por
disciplina, dos candidatos aprovados, constando a
nota da prova objetiva, da prova de título, da prova
didática, a média ponderada e a classificação.

EPCAR

Divulgação no D.O.U. da relação nominal dos
candidatos aprovados no concurso, contendo a
classificação final.

DEPENS/DIRAP

