MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DA AERONÁUTICA DE SÃO
JOSÉDOS CAMPOS

ORIENTAÇÕES DO CPORAER-SJ 2021

Prezado candidato,

Parabéns pela conquista em passar na 1ª fase do Exame de Seleção para o Instituto de Tecnologia da
Aeronáutica. Você já é um vencedor por ter chegado até aqui. Peço sua atenção para algumas
informações muito importantes.
Caso seja aprovado na próxima fase do vestibular (Inspeção de Saúde), simultaneamente à sua
matrícula no ITA, você será também matriculado no Curso de Preparação de Oficiais da Reserva
(CPOR), ministrado pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica de São José dos
Campos (CPORAER-SJ), localizado no “campus” do DCTA, com a duração de um ano letivo para todos
os aprovados e habilitados a se matricular no Curso Fundamental do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA) e dois anos para os optantes ao Quadro de Oficiais Engenheiros (QOEng),
concomitante ao 1º e 2º anos do curso fundamental de Engenharia do ITA.
O objetivo do Curso é proporcionar aos alunos do ITA a prestação do Serviço Militar, em nível
compatível com sua formação técnico-profissional, formando-os Aspirantes a Oficial da Reserva da
Aeronáutica.
Conforme preconiza o Decreto nº 76.323/1975, o CPOR tem caráter OBRIGATÓRIO. Portanto, você
está prestes a ingressar em uma das instituições de maior reconhecimento em nosso País, a Força Aérea
Brasileira! Recomendamos a leitura do item 2.5 do EDITAL PARA O CONCURSO DE ADMISSÃO
AO ITA 2021 (“O CURSO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA – CPOR”).
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APRESENTAÇÃO NO CPORAER-SJ

Após o ato da Concentração Final e tendo sido habilitado à matrícula no ITA, o aluno deverá
apresentar-se “pronto” às 5h30min (cinco horas e trinta minutos) do dia 01 de fevereiro de 2021, no
CPORAER-SJ.
Entenda-se“pronto”como sendo o aluno trajando calça “jeans” azul marinho, camiseta olímpica
branca (sem estampas), cinto escuro, tênis e meias na cor branca (esse traje será utilizado nos primeiros
dias do estágio).
1.
Antes do“pronto”, toda bagagem trazida deverá estar devidamente guardada e trancada no
alojamento;
2.
O aluno deverá estar com cabelo cortado (“aparado máquina nº 2”), barba e bigode raspados
sem brincos ou adereços;

3.
A aluna deverá estar com cabelo preso, tipo coque, com rede de seda e grampos na cor do
cabelo, sem maquiagem ou com maquiagem suave, esmalte e batom em cor discreta, sem brincos nem
adereços, a que possuir cabelo curto estará dispensada do coque (cabelo “curto” é aquele cujo
comprimento não alcança a gola da camisa);
4.

Recomenda-se uso de protetor solar e frequente hidratação;e

5.
É necessário que o aluno se apresente no CPORAER-SJ com uma conta bancária aberta,na
situação de titular da conta.
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CADASTRO E DOCUMENTAÇÃO

Tendo sido habilitado para a matrícula, o aluno deverá acessar o site www.cpor.cta.br, opção
“CADASTRO T-25” e preencher/enviar os itens apresentados, atentando para as seguintes observações:
a)

nomes e dados em conformidade com o documento original (certidão de nascimento);e

b)

não utilizar abreviaturas ou siglas não conhecidas.

Além disso, recomendamos a releitura da alínea “c” do item 7.1 do EDITAL PARA O CONCURSO
DE ADMISSÃO AO ITA 2021 (“CONDIÇÕES PARA A MATRÍCULA NO ITA E CPOR”).
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TRAJE CIVIL

O traje civil mais utilizado será o “esporte”, principalmente nos deslocamentos para entrada e saída
do quartel (DCTA).
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MATERIAL UTILIZADO DURANTE OCURSO

Itens sugeridos para o aluno ter em seu armário:
a)

material de higiene pessoal;

b)

protetor solar e repelente;

c)

medicamento com a devida prescrição médica;

d)

toalha de banho e de rosto, preferencialmente identificada comnome;

e)

óculos de grau, se necessário;

f)

sandália de borracha (chinelo de dedo), em qualquer cor;

g)

cabides e escova de roupa;

h)

boné sem estampas de cor escura (azul marinho, preto ou cinza);

i)

pelo menos 5 camisetas em algodão, com gola olímpica, na cor branca, com mangas curtas e
sem estampas;

j)

pelo menos 2 calças “jeans” azul marinho (cintura alta e sem estampas);

k)

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

l)

tênis na cor branca, apropriado para a prática de atividades físicas ecorridas;

m)

calção preferencialmente em cor escura (azul marinho, preto oucinza);

n)

para alunas, “Short” feminino de malha, preferencialmente em cor escura, para usar por
baixo do calção;

o)

para alunas, “Top” feminino em cor escura, para usar por baixo da camiseta branca;

p)

casaco preferencialmente em cor escura, sem estampas (tipo olímpico ou moletom);

q)

roupa íntimas;

r)

kit de costura rápida (agulha, botões, linhas azul marinho, preta, verde e branca);

s)

graxa preta e escova para sapatos;

t)

material escolar para anotações (prancheta, caderno, caneta, lápis, marca-texto, etc);e

u)

cadeado.
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MATERIAL NÃO PERMITIDO

Itens PROIBIDOS para o aluno trazer, portar ou guardar no armário:
a)
faca, arma, munição, pirotécnico, sinalizador, material ou produto considerado bélico ou
inflamável;
b)

jogos de azar;

c)

bebida alcoólica;

d)

droga ilegal;

e)

material ou propaganda política ou partidária;

f)

material pornográfico ou que possa produzir constrangimentos no convívio social;

g)

medicamento, vitamina ou suplemento alimentar, sem prescrição médica; e

h)

qualquer material que não seja adequado ao Quartel e à convivência em coletividade.

Durante a s i n s t r u ç õ e s m i l i t a r e s n ã o é p e r m i t i d a a u t i l i z a ç ã o d e
d i s p o s i t i v o s m ó v e i s , t a i s c o m o : telefone celular, smatphone, tabletse outros.
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PREPARANDO-SE PARA O CURSO

A instrução ministrada no campo técnico-especializado visa adaptar o aluno às condições peculiares
dos militares da FAB, proporcionando conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento do Comando
da Aeronáutica, bem como sobre os procedimentos e conduta militares.
A adaptação à vida militar a ser desenvolvida no CPORAER-SJ imporá um grande desafio físico e
mental ao futuro aluno. No entanto, os instrutores do Corpo de Alunos são oficiais e graduados
experientes e preparados para auxiliar na transposição dessa nova fase, com segurança e
profissionalismo.
Os alunos terão oportunidade de conhecer e vivenciar os valores praticados na Força Aérea Brasileira,
como os preceitos basilares da Hierarquia e da Disciplina.
Para tanto, nesses dias que antecedem o curso, a melhor conduta é manter-se em boa forma física e
bem estar mental, tão plena quanto possível!
Na primeira fase do curso, os alunos estarão sujeitos ao regime de internato, com duração de 19
dias, sendo submetido a uma rotina diária que exigirá grande empenho pessoal.
Dessa forma, para manter-se focado exclusivamente no curso, recomendamos que, antes de vir para
o CPORAER-SJ, organize sua vida pessoal para:
a)

ter alguém que possa receber suas correspondências e cuidar da sua vida financeira;

b)
programar-se para honrar compromissos financeiros anteriormente assumidos e quitar suas
contas pessoais;

c)
deixar sua família informada sobre formas de contato no CPORAER-SJ (item 8), em caso
de emergência;
d)

estabelecer rotina de contato com a família, enquanto estiver no CPORAER-SJ; e

e)
verificar se há atividade programada, compromisso agendado, vencimento de renovação de
documento pessoal para o mesmo período de um mês.
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REMUNERAÇÃO

Conforme estabelecido no Edital, durante a realização do Curso, o Aluno estará sujeito ao regime
escolar do CPOR e fará jus à remuneração fixada em lei, além de alimentação, alojamento, assistência
médico-hospitalar e dentária.
Considerando que o primeiro pagamento, após a efetivação da matricula, demora mais de trinta dias,
para cumprimento dos procedimentos administrativos previstos na legislação em vigor, recomenda-se
que o candidato, de acordo com a possibilidade individual, traga uma quantia em dinheiro para pequenas
despesas.
No DCTA, existem agências do BANCO DO BRASIL, BRADESCO, SANTANDER, ITAÚ e
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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ENDEREÇO E CONTATOS NO CPORAER-SJ

Endereço para correspondência:
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica de São José dos Campos, Corpo de
Alunos
Nome completo do Aluno
Praça Marechal Eduardo Gomes, 50 12.228-616 – São José dos Campos – SP

Telefones:
- 1º Esquadrão do Corpo de Alunos: (12)3947-6056
- Secretaria do Corpo de Alunos: (12)3947-4068
E-mail:cpor@fab.mil.br

Desejamos sucesso nesta nova etapa de sua vida!

ANTONIO FERNANDES FILHO Tenente Coronel de Infantaria da Aeronáutica

Comandante do CPORAER-SJ

