SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA
SUBSEÇÃO DE CAPACITAÇÃO

Atenção candidatos aprovados no processo seletivo para o
Estágio de Adaptação para Praças – EAP/2017
Recomendação
Caso você tenha sido aprovado em todas as etapas do processo seletivo para profissionais de nível médio e,
consequentemente, habilitado à incorporação, informamos que a 1ª Fase do Estágio, realizada pelo Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica do Rio de Janeiro (SEREP-RJ), sob a responsabilidade da
Subseção de Capacitação (SSCP), tem a duração prevista de 60 dias corridos, em um único período letivo, e abrange
atividades para adaptação à vida militar e à rotina dos estagiários nos diversos setores de trabalho, de acordo com sua
área de atuação, preparando-os para o exercício profissional na Aeronáutica.
A adaptação à vida militar constitui um grande desafio físico e mental ao futuro Sargento. No entanto,
experientes e atentos instrutores estarão à frente das atividades, atuando como agentes facilitadores do aprendizado, e
conduzirão a nobre missão de adaptar profissionais para a FAB.
Serão ressaltados os valores cultivados na caserna e desenvolvidas as competências necessárias à capacitação
dos novos militares imprescindíveis ao cumprimento da missão do Comando da Aeronáutica.
A rotina diária do estagiário exigirá grande empenho pessoal e coletivo, além de muita determinação.
O Comando da Aeronáutica, o Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica NÃO mantém
qualquer vínculo com órgão ou empresa fornecedora de peças de uniformes, material de campanha, utensílios,
material didático ou qualquer outro tipo de material de uso militar. Também não mantém nenhum grupo em redes
sociais.

As

informações

oficiais

podem

ser

encontradas

no

sítio

oficial

www.selecaodetemporarios.fab.mil.br.
Boa sorte!
Local para apresentação no primeiro dia de estágio:
Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica do Rio de Janeiro, às 06h15min.
Entrada pelo Parque de Material Aeronáuticos dos Afonsos (PAMA)
Endereço: Av. Marechal Fontenelle, 1000 - Campo dos Afonsos - Rio de Janeiro
Período do Estágio (dedicação exclusiva):


Início – 09/10/2017 – apresentação às 06h15 min (Em frente a entrada do PAMA).

do

QSCON:



Previsão de término – 15/12/2017.

Uniforme para os primeiros dias:


camiseta de malha branca, de manga curta e com gola olímpica (redonda), sem qualquer tipo de detalhe ou
estampa;



calças “jeans” na cor azul marinho (cintura alta, sem qualquer tipo de estampa, e larga);



cinto preto liso (confeccionado em qualquer material) para a calça “jeans”;



tênis branco (sem qualquer tipo de estampa) e meias brancas de cano longo (sem estampa);



tênis apropriado para a prática de corrida, de qualquer cor (caso o tênis do item anterior não seja próprio para
corrida);



“top” feminino na cor azul marinho, para usar por baixo da camiseta branca;



“short” feminino de malha na cor azul marinho, para usar por baixo do calção azul marinho;



calção na cor azul marinho para a prática de atividades físicas;



cinto NA, porta cantil e cantil, tudo na cor verde oliva (fornecido pela SSCP);



maiô preto liso para as estagiárias e sunga preta lisa para os estagiários.

Deslocamento para o SEREP-RJ:
O deslocamento para o SEREP-RJ é responsabilidade do estagiário.
Trajes civis:
O traje civil mais utilizado é o “esporte”, empregado para deslocamentos de entrada ou saída do Quartel. Não
está autorizado, para ambos os sexos, o uso de bermudas, shorts, blusas de alça, decotes exagerados, camisetas,
bonés, sandálias de dedos e chinelos. Vestidos e saias com comprimento no joelho estão autorizados.
Material recomendado para o Estágio:


Pasta Polionda Azul com 4 cm de espessura;



cadeado com duas chaves;



material para higiene pessoal;



toalhas de banho e de rosto, preferencialmente, na cor branca e identificadas;



sandálias de borracha (para banho);



escova de roupa e cabides;



graxa preta e escova para sapatos;



material para aula (borracha, caderno, caneta, lápis, régua);



material para costuras rápidas;



protetor solar;



prancheta;



cinto NA, cantil e porta cantil (fornecido pela SERENS/SSCP);



esparadrapo branco com 5 cm de espessura;



caneta preta para tecido;



material para limpeza do cantil;



uma lanterna pequena;



caso faça uso de lentes de contato, traga, também, seus óculos;

Documentos necessários:
Na Pasta Polionda Azul com 4 cm de espessura:
Um (01) envelope contendo os seguintes documentos:
a) 2 fotos 3x4 recente;
b) 1 cópia da certidão de casamento (se for o caso);
c) 1 cópia da certidão de nascimento;
d) 1 cópia da certidão de nascimento de filhos (se for o caso);
e) 1 cópia do comprovante de endereço residencial (conta de luz, água, telefone);
f)

1 cópia do comprovante de conta bancária em instituição preferencialmente da cidade do Rio de Janeiro (banco
oficial; não pode ser conta conjunta nem conta pagamento de qualquer empresa)

g) 1 cópia do CPF; e
h) 1 cópia da cédula de identidade.

Observações:
1) Todo o uniforme deve estar limpo e passado. Portanto, sugerimos que o estagiário tenha duas mudas de
uniforme disponíveis, por dia;
2) Dê preferência à utilização de calça jeans largas e confeccionada em elastano, assim como à utilização de
roupas íntimas confeccionadas em algodão;
3) Os estagiários do sexo masculino deverão estar com o cabelo cortado (máquina nº 1), barba e bigode raspados.
Para as mulheres, os cabelos devem estar presos em coque com rede de seda e grampos, ambos na cor dos
cabelos, sem franja. Será dispensado o uso do coque para as que possuírem cabelos curtos (comprimento que
não alcance a gola da camisa);
4) Não será permitido de bijuterias e/ou jóias, assim como maquiagem;
5) As unhas devem ser aparadas rente ao sabugo. As estagiárias podem utilizar esmalte em cores DISCRETAS.

Equipe SERENS

