Com o objetivo de alcançar os
mais elevados padrões do saber
e do conhecimento.

A Academia da Força Aérea (AFA) é um Estabelecimento de Ensino Superior
Público Universitário Militar, que tem como missão essencial formar oficiais para
o quadro permanente (QP) da Força Aérea e ministrar cursos que se revelem
de interesse para o desenvolvimento dos conhecimentos aeronáuticos a nível
nacional, o que lhe confere um papel relevante no cumprimento da Missão deste
Ramo das Forças Armadas.
A constante procura da excelência no ensino como elemento facilitador da
qualidade do conhecimento para “ preparar hoje os chefes do amanhã”, através
de uma sólida componente militar e académica, está patente no lema da nossa
Academia ...”E não menos por armas que por letras”.

“E não menos por armas que por letras.”
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LABORATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO
O Centro de Investigação da
Academia da Força Aérea (CIAFA)
desenvolve Investigação Aplicada e
Desenvolvimento Experimental ao
abrigo de programas promovidos pela
Administração Central e de projetos
de investigação internacionais em
colaboração com outras Instituições
de Ensino Superior, Laboratórios
de Estado e empresas, nacionais e
estrangeiras.
A Academia da Força Aérea (AFA) tem
em curso trabalhos de Investigação
e Desenvolvimento (I&D) inseridos
em programas de nível académico,
que visam a graduação (mestrado)
dos seus alunos e a pós-graduação
(doutoramento) dos seus Oficiais, a
maior parte dos quais desempenha
funções docentes na Academia.
Os Oficiais doutorandos da Academia
participam ativamente em projetos de
investigação nacionais e internacionais.
Os projetos em curso no CIAFA são
encarados como uma oportunidade
para valorizar economicamente o
conhecimento adquirido.
Ainda no âmbito da I&D, foram
realizados e estão em curso trabalhos
cujo objetivo próximo é apoiar a
operação e a manutenção das
aeronaves que equipam as frotas
da Força Aérea, mas que também
têm servido para desenvolver novos
processos e novas tecnologias e,
por isso mesmo, têm sido objeto de
divulgação em fóruns da especialidade.

VIDA NA ACADEMIA

A força não provém da
capacidade física,
mas sim, de uma vontade indomável.
Mais do que permitir a realização de um objetivo por muitos desejado e por
poucos alcançado, pertencer ao Corpo de Alunos da Academia da Força Aérea
(AFA) é garantia de uma sólida formação cientifica, técnica, social e humanística,
destinada a dotar os futuros Oficiais do Quadro Permanente (QP) com as
competências essenciais à concretização da missão da Força Aérea.
A adaptação nem sempre é fácil. Exige espírito de sacrifício, abnegação e
querer: “A força não provém da capacidade física, mas sim, de uma vontade
indomável”.
Novos comportamentos, rigor, disciplina, formas de agir e de pensar...
inicialmente tudo é estranho para os jovens alunos que voluntariamente
abraçam uma carreira que irá realizar o ideal que os motiva e os tornará aptos
a desempenhar as exigentes funções de Oficial da Força Aérea.
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ESPECIALIDADES

PILOTO
AVIADOR

Este curso cumpre os requisitos das
European Joint Aviation Authorities e
está homologado pelo Instituto Nacional de Aviação Civil.

4,5 anos na Academia
+
1 ano de Tirocínio de Pilotagem
Aos oficiais do quadro de Pilotos
Aviadores compete o exercício de
atividades ligadas à operação de meios
aéreos em missões militares, como
piloto operacional, piloto instrutor e
piloto comandante em voo.
Os oficiais pilotos aviadores, numa
fase mais avançada da sua carreira,
desempenham também funções de
planeamento e gestão de programas e
projetos que envolvam a Força Aérea.
Podem colaborar e desenvolver projetos de investigação autónomos ou
em cooperação com entidades nacionais ou estrangeiras, bem como, em
casos específicos, prosseguir estudos
de pós-graduação para desempenhar
tarefas de docência.
Adquiridas as competências adequadas, através da experiência e formação ao longo da carreira, exercem
funções de direção e de comando e
chefia de unidades, serviços ou órgãos
da Força Aérea.
Podem ainda desempenhar cargos
de natureza militar ou diplomática, em
estados-maiores de organizações internacionais ou junto de embaixadas
no estrangeiro.

Desempenham ainda
cargos na gestão de
topo da Força Aérea.

ENGENHARIA
ELETROTÉCNICA
Aos oficiais Engenheiros Eletrotécnicos da Força Aérea compete o desempenho de funções de âmbito militar e
da respetiva especialidade, nomeadamente a gestão técnica e logística e a
elaboração de estudos de apoio à operação e manutenção de sistemas de
armas da Força Aérea.
Participam em programas de
aquisição e modificação de aeronaves,
equipamentos e sistemas de apoio à
atividade operacional, como aviónica,
armamento, radares, comunicações,
data links, rádio-ajudas e sistemas
computacionais, ao nível do projeto, instalação, gestão e controlo.
Projetam e instalam redes de computadores e de sistemas de produção,
distribuição e utilização de energia
elétrica. Podem colaborar e desenvolver projetos de investigação autónomos ou em cooperação com entidades
nacionais ou estrangeiras, incluíndo
agências NATO.
Em casos específicos, podem prosseguir estudos académicos para desempenhar funções de docência.
Ao longo da sua carreira exercem
funções de comando, chefia ou de direção de unidades, órgãos ou serviços

da Força Aérea, bem como desempenhar cargos de natureza militar ou
diplomática em organizações internacionais ou junto de embaixadas no estrangeiro.
Àreas de especialização:
Aviónica; Energia e Sistemas; Sistemas Eletrónicos e Computadores; Telecomunicações e Eletrónica.
Estes cursos têm unidades curriculares equivalentes aos cursos de Engenharia Aeroespacial, ramo Aviónica,
e de Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores do IST.

3 anos na Academia
+
3 anos no IST

Gestão técnica e logística,
a elaboração de estudos
de apoio à operação e
manutenção de sistemas de
armas da Força Aérea.

ENGENHARIA
AERÓDROMOS

ou estrangeiras, bem como, em casos
específicos, prosseguir estudos de
pós-graduação e tarefas de docência.

Os oficiais Engenheiros de Aeródromos da Força Aérea desempenham
funções de âmbito militar e da respetiva especialidade, designadamente
desenvolvendo estudos técnicos, projetos e suas componentes, construção
e manutenção na área de engenharia
civil, das infraestruturas aeroportuárias militares, incluindo a documentação inerente à realização de concursos e consultas para empreitadas e a
sua fiscalização.

Podem, ainda, desempenhar cargos
de natureza militar ou diplomática em
organizações internacionais ou junto
de embaixadas no estrangeiro.

Apoiam as unidades aéreas destacadas, no respeitante à construção e
manutenção de instalações e à recuperação rápida dos pavimentos e infraestruturas essenciais à missão.
Compete-lhes, também, a gestão da
área de topografia e superintender a
todos os níveis as intervenções ao nível de infraestruturas, inventariar e cadastrar o património do Estado afeto à
Força Aérea e acompanhar as matérias relativas a servidões militares e
aeronáuticas, dando parecer sobre o
licenciamento de construções nestas
áreas.
Podem colaborar e desenvolver projetos de investigação autónomos ou em
cooperação com entidades nacionais

Ao longo da sua carreira exercem
funções de comando, chefia ou de direção de unidades, órgãos ou serviços
da Força Aérea.

3 anos Academia
+
3 anos IST*
*Partilhando as mesmas unidades
curriculares do Mestrado Integrado
em Engenharia Civil.

Desenvolvendo estudos
técnicos, projetos e suas
componentes, construção e
manutenção na área de
engenharia civil, das
infraestruturas aeroportuária
militares.

ENGENHARIA
AERONÁUTICA
Aos oficiais Engenheiros Aeronáuticos da Força Aérea compete o desempenho de funções de âmbito militar e
da respetiva especialidade, nomeadamente atividades de projeto e gestão
técnica e logística de aeronaves e
sistemas de armas, incluindo a elaboração de estudos para apoio à operação e manutenção.
Participam em programas de aquisição, manutenção e modificação de
aeronaves, equipamentos ou sistemas
de apoio à atividade operacional, ao
nível do projeto, instalação, gestão e
controlo.
Podem colaborar e desenvolver projetos de investigação autónomos ou em
cooperação com entidades nacionais
ou estrangeiras, bem como, em casos
específicos, prosseguir estudos especializados de pós-graduação e tarefas
de docência.
Ao longo da sua carreira exercem
funções de comando, chefia ou de direção de unidades, órgãos ou serviços
da Força Aérea.
Podem ainda desempenhar cargos
de natureza militar ou diplomática em
organizações internacionais ou junto

de embaixadas no estrangeiro.
O plano de estudos do curso de Mestrado Integrado em Ciências Militares
e Aeronáuticas, na especialidade de
Engenharia Aeronáutica, tem unidades
curriculares equivalentes às do plano
de estudos do curso de Mestrado Integrado em Engenharia Aeroespacial
– Ramo de Aeronaves do Instituto Superior Técnico (IST).

3 anos AFA
+
3 anos IST

Atividades de projeto e
gestão técnica e
logística de aeronaves
e sistemas de
armas.

ADMINISTRAÇÃO
AERONÁUTICA
Os oficiais de Administração Aeronáutica, desempenham funções de
âmbito militar e da respetiva especialidade, nomeadamente a gestão dos recursos financeiros e logísticos atribuídos à Força Aérea.

Tem unidades curriculares equivalentes às dos planos de estudos dos
cursos de Licenciatura em Gestão e
Mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresarias do Instituto Superior de Economia e Gestão
(ISEG).

3 anos na AFA
+
3 anos no ISEG*

*Estando acreditado pela ordem
dos Economistas e pela Câmara
Exercem atividades de planeamen- dos Técnicos Oficiais de Contas.

to, execução, gestão financeira, orçamental e de intendência, prestação
de contas e auditoria financeira das
Unidades, órgãos ou serviços da Força
Aérea, em território nacional ou quando destacadas em missões internacionais.
Ao longo da sua carreira exercem
funções de comando, chefia ou de direção de unidades, órgãos ou serviços
da Força Aérea.
Podem ainda desempenhar cargos
de natureza militar ou diplomática em
organizações internacionais ou junto
de embaixadas no estrangeiro.
Podem colaborar e desenvolver projetos de investigação autónomos ou
em cooperação com entidades nacionais ou estrangeiras, bem como, em
casos específicos, prosseguir estudos
académicos para desempenhar tarefas de docência.

Gestão dos recursos
financeiros e
logísticos atribuídos à
Força Aérea.

MEDICINA
Aos oficiais médicos da Força Aérea
compete o desempenho de funções
de âmbito militar e da respetiva especialidade, nomeadamente assegurar a
assistência médico-sanitária às operações aéreas, em território nacional e
no estrangeiro em missões internacionais, bem como prestar assistência e socorro em caso de acidente ou
emergência.
Orientam e coordenam as ações de
promoção de saúde e prevenção da
doença aos militares da Força Aérea
e avaliam a aptidão física e psíquica do
pessoal da Força Aérea.
Prestam serviço nos Centros de
Saúde das Unidades da Força Aérea,
e/ou no Hospital das Forças Armadas. Desempenham cargos e exercem
funções nas Juntas Médicas da Força
Aérea e em outros organismos que,
no âmbito da saúde, requeiram conhecimentos técnico-profissionais da
especialidade.
Os oficiais médicos, ao longo da sua
carreira exercem também funções
de comando, chefia ou de direção de
órgãos ou serviços da Força Aérea e,
numa fase mais avançada, podem ainda desempenhar tarefas administrativas, de docência e de gestão.

Podem colaborar e desenvolver projetos de investigação autónomos ou
em cooperação com entidades nacionais ou estrangeiras, bem como, em
casos específicos, prosseguir estudos
especializados de pós-graduação e
docência.
Podem ainda desempenhar cargos
de natureza médico-militar em organizações internacionais.

O curso de Medicina desenrola-se ao longo se seis anos sendo
integralmente ministrado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FML).
A Academia é responsável pela formação militar complementar.

Assegurar a assistência
médico-sanitária às
operações aéreas, em
território nacional e no
estrangeiro em missões
internacionais, bem como
prestar assistência e
socorro em caso de acidente
ou emergência.

ADMISSÃO

TABELA DE CLASSIFICAÇÕES

PARA CANDIDATOS CIVIS
> Ter nacionalidade portuguesa;
> Ser solteiro;
> Não completar, no ano civil de início do curso, a idade
de 22 anos;
> Ter altura compreendida: Sexo feminino: 1,60-1,90m e do
sexo masculino: 1,64-1,90m;

ESPECIALIDADES

PROVAS DE INGRESSO

NOTA
MININA

PILAV

(19) Matemática A

95

ENGAER
ENGEL
ENGAED

(07) Física e Química (F)
e
(19) Matemática A

95

ADMAER

(19) Matemática A
e
(04) Economia
ou só
(19) Matemática A

95

MED

(02) Biologia e Geologia (B)
e
(07) Física e Química (Q)
e
(19) Matemática A

95

> Não ter antecedentes criminais;
> Estar em situação militar regular;
> Possuir aptidão física e psíquica;
> Não possuir qualquer forma de arte corporal em zona
visível quando uniformizado;
> Satisfazer as condições de admissão aos concursos de
acesso ao ensino superior;
> Ter realizado, no presente ano letivo ou nos dois
anos imediatamente anteriores, os exames nacionais
para ingresso no ensino superior exigidos para cada
especialidade;
> Outras condições previstas no Aviso de Abertura no
concurso de admissão.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
> Ficha de candidatura;
> Autorização dos pais ou de quem exerce o poder
paternal, no caso do candidato ser menor de idade;
> Assento de Nascimento;
> Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de
Contribuinte;
> Certificado de Registo Criminal;
> Atestado médico comprovativo de robustez física;

Os custos de transporte, alimentação
e alojamento durante o processo
de seleção de candidatos são suportados
pela Força Aérea.

> Ficha de classificação para acesso ao ensino superior
(Ficha ENES);
> Documento que comprove que o candidato se encontra
em situação militar regular.

FASES DO CONCURSO
01 FASE DOCUMENTAL

Admissão dos candidatos por
ordem decrescente de acordo com as notas de
acesso ao ensino superior.
02 PROVAS DE AVALIAÇÃO DE CONDIÇÃO FÍSICA

03 PROVAS DE LÍNGUA INGLESA

04 PROVAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

05 INSPECÇÕES MÉDICAS

CANDIDATOS PILAV

CANDIDATOS
ENG | ADMAER | MED

06 ESTÁGIO SELEÇÃO DE VOO

07 PROVA DE APTIDÃO MILITAR (PAM)

REGULAMENTO
Os candidatos admitidos a concurso são notificados por
SMS ou E-mail, para a realização das provas que fazem
parte dos Métodos de Seleção.
Adicionalmente, as listas de convocação são publicadas
no sitio da Internet do Centro de Recrutamento em
http://www.emfa.pt/www/po/crfa/, onde pode ser
efectuada a confirmação da mesma.
A convocação será feita por ordem decrescente da
classificação de acesso ao ensino superior, até se atingir
um número de candidatos que permita o preenchimento
integral das vagas planeadas, pela seguinte ordem:
> Para as Provas de Avaliação da Condição Física, os
candidatos que não tenham sido excluídos na Avaliação
Documental;
> Para as Provas de Avaliação de Conhecimentos
em Língua Inglesa, os candidatos que não tenham sido
excluídos nas Provas de Avaliação da Condição Física;
> Para as Provas de Avaliação Psicológica, os candidatos
que forem considerados aptos nas Provas de Avaliação de
Conhecimentos em Língua Inglesa;
> Para as Inspeções Médicas, os candidatos que forem
considerados aptos nas Provas de Avaliação Psicológica;
> Para o Estágio de Seleção de Voo (só para a especialidade
PILAV), os candidatos que forem considerados aptos nas
Inspeções Médicas;
> Para a Prova de Aptidão Militar, os candidatos que
forem considerados aptos nas Inspeções Médicas e no
Estágio de Seleção de Voo (esta última prova, só para a
especialidade PILAV);

FASE DOCUMENTAL
Constitui exclusiva responsabilidade
do candidato fazer chegar ao CRFA a
documentação necessária, sendo que
nenhum candidato será convocado
para a realização de provas sem a entrega dos documentos exigidos, fixando-se, para o efeito, uma data limite no
respectivo Aviso de Abertura.
Exames de 2.ª Fase: os candidatos
que não obtiverem a classificação mínima exigida nas disciplinas específicas,
na 1.ª fase dos exames nacionais, podem concorrer às vagas sobrantes
com a classificação obtida nos exames
de melhoria realizados na 2.ª fase, devendo os respetivos resultados — Ficha
ENES — ser entregues no CRFA até
cinco dias úteis após a sua publicação.
Findo este prazo, são excluídos do concurso.
O CRFA realiza a avaliação documental dos processos de candidatura,
tendo em vista a validação formal dos
mesmos, bem como a verificação da
satisfação das condições de admissão
estabelecidas no Aviso de Abertura;
Durante esta fase, são excluídos
do concurso os candidatos que não
satisfaçam alguma das condições
de admissão , os candidatos que não
entreguem os documentos anteriormente referidos em conformidade com
os prazos prescritos no respectivo
calendário e que não tenham requerido
por escrito a admissão provisória.

PROVAS DE AVALIAÇÃO DE CONDIÇÃO FÍSICA

1| As provas de avaliação da condição física de candidatos a Cursos ministrados
na AFA são as seguintes:
a) Passagem do pórtico;
b) Salto do muro;
c) Salto da vala;
d) Extensões de braços;
e) Abdominais;
f) Corrida de 2400 metros (m).

2| A ordem de execução das provas é a descrita no ponto anterior.
3| A prova de “Passagem do pórtico’ é realizada por intermédio de uma
tentativa e consiste na transposição de um lanço do pórtico, com 5 m de altura,
6,15m de comprimento e 0,3 m de largura, a passo na posição de pé.

4| A prova de “Salto do muro” é realizada por intermédio de um máximo de 3
(três) tentativas e consiste em saltar um muro de alvenaria sem nele tocar, com
abordagem frontal e receção no solo com os pés, podendo-se efetuar corrida de
balanço. O muro tem as seguintes dimensões:

> sexo masculino —0,90 m altura; 1,50 m largura; 0,20 m espessura;
> sexo feminino —0,70 m altura; 1,50 m largura; 0,20 m espessura.
5| A prova de “Salto da vala” é realizada por intermédio de um máximo de
3 (três) tentativas e consiste em saltar uma vala, com abordagem frontal e
receção no solo com os pés, após corrida de balanço;
A vala tem 3,00 m (sexo masculino) ou 2,20 m de comprimento (sexo
feminino).

02

6| A prova de “Extensões de braços” tem a seguinte execução técnica:
O executante inicia o teste em decúbito ventral, com as mãos no chão
colocadas à largura dos ombros, com tolerância máxima de um palmo para
dentro/fora, com o corpo reto e as pernas unidas. A partir desta posição realiza
o número de extensões definido na tabela de aptidão, sem limite de tempo e sem
paragens, mantendo o corpo em prancha (costas retas).
Quando o corpo sobe, o executante tem que estender completamente os
braços e, quando o corpo desce, tem que efetuar uma flexão dos braços de
modo a que o ângulo braço/antebraço seja igual ou inferior a 90º.

7| A prova de “Abdominais” tem a seguinte execução técnica:
O executante realiza, no mínimo, o número de abdominais definido na tabela
de aptidão no tempo máximo de 1 (um) minuto. Os abdominais devem ser
realizados da seguinte forma: a prova inicia-se com o candidato em decúbito
dorsal, membros superiores cruzados sobre o peito e as mãos nos ombros,
joelhos a formar um ângulo de 90º e pés presos em contacto com o solo. O
candidato executa um abdominal quando flete o tronco à frente, de forma a
tocar com os dois cotovelos em simultâneo nas coxas e retorna à posição inicial.
Durante todo o movimento as mãos permanecem em contacto com os ombros
e os pés com o solo.
À voz de “começar” dada pelo controlador munido de cronómetro, os
executantes fazem:

> Elevação, flexão do tronco, tocando com ambos os cotovelos nas coxas em
simultâneo e retornam à posição inicial;
> As repetições do exercício podem ser descontinuadas, permitindo-se pausas
durante a execução da prova (na posição inicial de decúbito dorsal);
O executante deve efetuar o número máximo de repetições corretas no tempo
máximo de 1 (um) minuto, considerando-se que as repetições são incorretas no
caso de:

> Na flexão, os cotovelos não tocarem nas coxas em simultâneo;
> No retorno à posição inicial, as omoplatas não tocarem no solo;
> Se afastar as mãos dos ombros;

> Se levantar as nádegas do solo (de forma a dar balanço).
8| Na prova “Corrida de 2400 metros” o executante percorre a distância
de dois mil e quatrocentos metros no menor espaço de tempo possível.
Esta prova é interrompida de imediato se:

> O executante pede para interromper;
> O executante declara estar exausto ou apresenta sinais exteriores de
exaustão;
> O executante declara estar com náuseas ou vómitos;
> O executante declara ou aparenta estar com tonturas;
> O executante apresenta uma palidez intensa;
> O executante apresenta sinais de instabilidade emocional ou insegurança;
> O executante apresenta sinais evidentes de perda de qualidade de execução
motora do exercício.

9| As provas são classificadas de “Apto” ou de “Não apto”, de acordo com a
tabela do ponto seguinte, sendo considerado “Apto” o candidato que obtenha
aptidão em todas as provas.

10| Tabela de aptidão:

GÉNERO

PASSAGEM
DO
PÓRTICO

SALTO
DO
MURO

SALTO
DA
VALA

EXTENSÕES
DE
BRAÇOS

ABDOMINAIS

CORRIDA
DE
2400 METROS

FEMININO

SIM

0,70 m

2,20 m

13

32

14.00 min

MASCULINO

SIM

0,90 m

3,00 m

23

35

12.30 min

PROVAS DE LÍNGUA INGLESA
1| Os candidatos são submetidos a duas provas, complementares entre si, que
se destinam a avaliar se o seu nível de conhecimento da Língua Inglesa, quanto
à compreensão de enunciados orais e escritos, é no mínimo correspondente
ao nível B1 (Limiar) do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas
(QECR), assim caracterizado:

a) Compreensão oral: compreender os pontos essenciais de uma sequência
falada que incida sobre assuntos correntes do trabalho, da escola, dos tempos
livres, etc, bem como os pontos principais de muitos programas de rádio e
televisão sobre temas actuais ou assuntos de interesse pessoal ou profissional,
quando o débito da fala é relativamente lento e claro;
b) Leitura: compreender textos em que predomine uma linguagem corrente
do dia-a-dia ou relacionada com o trabalho e descrições de acontecimentos,
sentimentos e desejos em cartas pessoais.

2| A primeira prova (Teste A) tem a duração de 60 minutos e consiste em 100
perguntas de escolha múltipla, A classificação desta prova é obtida aplicando
uma tabela de conversão ao número total de respostas corretas.
Assim, considera-se que até 25 respostas corretas a classificação final é zero,
sendo os 100 pontos distribuídos progressivamente a partir de 26 respostas
corretas (1 ponto) e 100 respostas corretas (100 pontos).

3| A segunda prova (Teste B) tem a duração total de 60 minutos e consiste
em 200 perguntas de escolha múltipla divididas em duas partes, Listening Test
(10 minutos) e Grammar Test (50 minutos), cada uma das quais com 100
perguntas.
A classificação deste teste é obtida pela soma do número de respostas
corretas, atribuíndo-se um ponto a cada uma delas.
5| Serão considerados “Aptos” os candidatos que obtenham o mínimo de 45
pontos no Teste A (100 perguntas) e de 120 pontos na soma dos resultados
das duas partes do Teste B (200) perguntas.
Esta informação não dispensa a consulta do Aviso de Abertura.

PROVA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Têm a duração máxima de 2 dias e são
realizadas com o objetivo de avaliar a
capacidade de integração e adaptação
dos candidatos à vida militar, bem
como apurar as potencialidades para
as especialidades a que se candidatam.
No final destas provas será atribuída,
a cada candidato, uma nota numa
escala de 1 a 7 (1 é o melhor resultado),
sendo excluídos os candidatos com
notas de 6 e 7.
Nas provas de avaliação psicológica,
definidas em função das exigências
para as diferentes especialidades,
estão em apreciação os seguintes
parâmetros:

a) Dimensão Percetivo-Cognitiva;
b) Dimensão Psicomotora;
c) Dimensão Personalidade e
Motivação;

d) Requisitos Funcionais.
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INSPEÇÕES MÉDICAS
As Inspeções Médicas têm a duração
de 1 a 3 dias para a especialidade
Piloto Aviador (PILAV) e de 1 dia para
as restantes.
Destinam-se a averiguar da existência
de qualquer doença ou deficiência física
suscetível de condicionar o exercício
das funções específicas do QE a que se
destinam, em conformidade com as
Tabelas de Inaptidão e de Incapacidade
para o serviço nas Forças Armadas
(Portaria n.º 790/99 de 07 de
setembro e Portaria n.º 709/73 de
14 de outubro).
Os candidatos são submetidos a exames complementares de diagnóstico,
avaliação biométrica e exame médico.
Estas provas de seleção têm a seguinte validade: Apto (12 meses);
Inapto (6 meses) e a Aguardar Classificação (3 meses)

Tatuagens e outras formas de
arte corporal
Não são permitidas se visíveis quando uniformizados. Mesmo se o uso
dos adornos não é visível quando
uniformizados, estes não devem pôr
em risco o serviço e a segurança no
trabalho, nem conter símbolos de
qualquer natureza ofensiva, ou que
ponham em causa a ordem, disciplina,
a moral, a coesão, o prestigio e a
imagem das Forças Armadas.
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ESTÁGIO DE SELEÇÃO DE VOO (ESV)
O Estágio de Seleção de Voo
(ESV) é uma das etapas do processo
de admissão dos candidatos ao curso
PILAV e tem caráter eliminatório.
Com este ESV pretende-se determinar a aptidão dos candidatos para o
voo, mas também dar-lhes uma oportunidade para experimentar o voo, viver o
espírito aeronáutico e assim poderem
adquirir uma melhor consciência da
sua opção.
O ESV tem uma componente teórica
e outra de voo, a qual inclui, no máximo,
sete voos, sempre que possível, com
instrutores diferentes.
Na fase teórica, normalmente com a
duração de 2 dias, os candidatos terão
aulas sobre o avião Chipmunk, em que
irão voar, e sobre os procedimentos de
voo e de segurança.
Antes de iniciarem os voos, terão de
efetuar, com sucesso, um teste escrito
sobre as matérias lecionadas.
Os voos têm uma configuração elementar e adequada à inexperiência dos
candidatos e ao objetivo estabelecido
para o ESV.
Os candidatos são avaliados em voo e
no solo, sobre a habilidade e a atitude,
a capacidade para gerir emoções e
para atingir os níveis de proficiência
determinados.
O último voo é um voo de verificação
(exame).

06

PROVA DE APTIDÃO MILITAR (PAM)
Na Prova de Aptidão Militar (PAM),
os candidatos serão sujeitos a treino
físico militar, ordem unida, orientação
e topografia, legislação e deontologia
militar, técnica individual do combatente e armamento.
As matérias destinam-se a iniciar
a sua integração na organização,
desenvolvendo qualidades cívicas, sentido do dever, honra, camaradagem e
disciplina.
Ao chegarem à Academia da Força
Aérea, os candidatos tratam dos
procedimentos administrativos e começam a ambientar-se ao ambiente
militar.
Neste primeiro dia é-lhes atribuido
alojamento, fardamento, material de
campanha e cortam o cabelo.
Durante a PAM, os candidatos realizam provas fisicas e exercícios de
ordem unida que fazem parte do diaa-dia dos futuros alunos e onde é
avaliado o potencial dos candidatos
relativamente às capacidades e aptidões militares requeridas aos futuros
Oficiais do Quadro Permanente da
Força Aérea.
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JURAMENTO DE BANDEIRA
A cerimónia do Juramento de
Bandeira é o ato mais solene e significativo para um jovem que decide
abraçar a vida militar, marcando, de
forma permanente, um compromisso
individual com a Pátria.
Este contrato de honra, assumido
voluntariamente e com plena liberdade,
constitui o exemplo máximo da vida de
um militar, que o diferencia e o norteia
enquanto cidadão, que o orgulha
pelo sentido do dever, de serviço e
dedicação total aos valores mais altos
da Nação.
Todos os alunos, no final do 1º ano
letivo, assumem solenemente este
compromisso perante o Estandarte
Nacional, o símbolo mais fiel e máximo
da Pátria.
Esta cerimónia de elevado significado,
é efetuada perante altas entidades
militares e civis, bem como dos
familiares e amigos dos alunos que
juram bandeira.

CANDIDATURAS ONLINE

www.emfa.pt

Linha Grátis
através da rede fixa

800 206 449

recrutamento.fap@emfa.pt
www.academiafa.edu.pt
Esta informação não dispensa a consulta do Aviso de
Abertura do Concurso de Admissão.

