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I - O ITA 

1 - LOCALIZAÇÃO

    O ITA, organização do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (CTA), está localizado em São 
José dos Campos, SP, a 85 km de São Paulo e a 320 km do Rio de Janeiro. 

2 - ESPECIALIDADES DE ENGENHARIA OFERECIDAS

• Aeronáutica 
• Eletrônica 
• Mecânica-Aeronáutica 
• Civil-Aeronáutica 
• Computação 

3 - DURAÇÃO DO CURSO

    O Curso de Graduação tem a duração de 5 anos, dos quais os 2 primeiros constituem o Curso Fundamental, 
comum a todos os alunos, e os 3 últimos, o Curso Profissional, específico para cada especialidade de 
Engenharia. 

II - CATEGORIAS DE VAGAS

    É fixado em 130 o número de vagas oferecidas para o ano letivo de 2010, distribuídas na conformidade da 
legislação regulamentar pertinente, da seguinte forma: 

• até 30 vagas privativas, destinadas a candidatos civis, de ambos os sexos, que fizerem a opção pela 
carreira militar, visando à inclusão no Quadro de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica (QOEng);

• até 10 vagas privativas, destinadas a Oficiais do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa;
• até 5 vagas privativas, destinadas a ex-cadetes da Academia da Força Aérea (AFA) e ex-alunos da 

Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAr);
• até 5 vagas privativas, destinadas a Oficiais de outras Forças Nacionais ou de Nações Amigas; e
• 80 vagas ordinárias, destinadas a candidatos civis de ambos os sexos, que pretendam cursar o ITA na 

condição de alunos civis. Este quantitativo, dependendo do número de vagas privativas efetivamente 
preenchidas, poderá ser majorado, de acordo com a conveniência do Comando da Aeronáutica, com a 
reversão das eventuais vagas privativas não preenchidas em vagas ordinárias, até um limite de 120 
vagas. 

III - CPORAER-SJ (CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS 
DA RESERVA DA AERONÁUTICA) 

http://www.cpor.cta.br/


    Na conformidade do disposto na própria lei que o definiu (nº 2.165/54), o ITA tem a finalidade institucional 
de formar profissionais nas especialidades de interesse para a Força Aérea Brasileira, cabendo-lhe, de 
conseqüência, a provisão da Reserva Técnica da Aeronáutica, cujo preparo se inicia com a matrícula, dos 
candidatos aprovados no Concurso Vestibular, compulsória e simultânea (Lei n° 6.165/74 e Decreto n° 
76323/75), na Escola e no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica (CPORAER-SJ). Nesse 
curso de formação militar, que é remunerado e tem a duração aproximada de 420 horas, o aluno, tanto o 
optante para o Quadro de Oficiais Engenheiros (QOEng) como o candidato civil, é preparado para o Oficialato, 
cumprindo o Serviço Militar em patamar hierárquico compatível com sua aptidão técnico-profissional. 

IV - BOLSA DE ESTUDO 

    Ao aluno do ITA é concedida, pelo Comando da Aeronáutica, bolsa de estudo que compreende o ensino e a 
alimentação, a título gratuito. É facultativa a residência no Campus, a custo módico e mediante contrato de 
concessão de uso, semestralmente renovável, sendo que, para o aluno comprovadamente carente, a 
hospedagem poderá ser concedida com isenção de pagamento, mediante contraprestação de serviço, na 
forma de apoio a algumas atividades da Escola, sem prejuízo dos seus encargos acadêmicos. Serviços 
médicos e odontológicos são assegurados gratuitamente aos alunos militares (alunos do CPOR e Aspirantes a 
Oficial) e serão prestados pela Divisão de Saúde do CTA.

    Será também concedido atendimento médico-odontológico aos alunos civis, conforme abaixo:

    a) médicos: atendimento ambulatorial em todas as clínicas disponíveis na Divisão de Saúde do GIA-SJ; 
exames laboratoriais: hematologia, imunologia, microbiologia, coprologia e bioquímica; exames 
complementares: radiológicos, eletrocardiograma e audiometria; e atendimento médico de emergência.

    b) odontológicos: tratamentos clínicos de dentística restauradora; endodontia; periodontia; cirurgia oral 
menor; e atendimento de emergência.
Obs.: os alunos civis beneficiários de Assistência Médica-Odontológica prestada indenizarão os materiais e os 
exames.

V - ADMISSÃO AO ITA 

1 - REQUISITOS PARA A MATRÍCULA DE CANDIDATOS CIVIS NO 1° ANO DO CURSO FUNDAMENTAL

• Ser brasileiro nato, solteiro e não arrimo de família.
• Ter no máximo 23 anos de idade no dia 31 de dezembro de 2009.
• Estar com a situação regularizada perante o Serviço Militar.
• Possuir idoneidade moral.
• Ter concluído o Ensino Médio, ou outro curso reconhecido como tal.
• O candidato que concluiu o Ensino Médio no exterior deverá fornecer, por ocasião da matrícula, cópia 

do documento de reconhecimento de equivalência escolar fornecida por Órgão Competente no Brasil.
• Ser habilitado e classificado no Exame de Escolaridade.
• Ser julgado apto em Exame Médico, tanto para a matrícula no ITA como no Centro de Preparação de 

Oficiais da Reserva da Aeronáutica de São José dos Campos (CPORAER-SJ).
• O Exame Médico tem caráter eliminatório para todos os candidatos, independentemente da categoria 

de vagas (privativa ou ordinária). 

2 - COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E DAS MÉDIAS

a) Composição das provas: 

• As provas de Matemática, Física e Química constarão de 20 questões de múltipla escolha e 10 questões 
dissertativas.

• A prova de Português constará de 20 questões de múltipla escolha e uma redação. 
• A prova de Inglês constará de 20 questões de múltipla escolha. 

http://legislacao/decreto_76323-22dez75.pdf
http://legislacao/decreto_76323-22dez75.pdf
http://legislacao/lei_6165-9dez74.pdf


b) Composição dos graus para o cálculo da média de cada uma das provas: 

• Inglês: o grau obtido nas questões de múltipla escolha.
• Matemática, Física e Química: as questões de múltipla escolha equivalem a 50% do valor da prova e, a 

parte dissertativa, aos outros 50%. 
• Português: as questões de múltipla escolha equivalem a 60% do valor da prova e, a redação, 40%. 

c) Cálculo da média geral:

• Média Geral: será a média aritmética das provas de Matemática, Física, Química e Português. 
• Inglês: o grau não é computado no cálculo da média geral. 

3 - CRITÉRIO PARA A CORREÇÃO DA PARTE DISSERTATIVA

    Serão corrigidos os Cadernos de Soluções e as Redações dos candidatos melhores classificados na parte de 
testes das provas, em número igual ao quíntuplo das vagas fixadas para o Concurso.

4 - CRITÉRIO PARA A HABILITAÇÃO NO EXAME DE ESCOLARIDADE

    Será considerado habilitado no exame de escolaridade o candidato que obtiver simultaneamente os 
seguintes resultados: 

• Grau igual ou superior a 40 (quarenta), na escala de 0 (zero) a 100 (cem), em cada uma das 5 (cinco) 
provas;

• Média geral igual ou superior a 50 (cinqüenta), na escala de 0 (zero) a 100 (cem);
• Grau diferente de zero na redação. 

5 - CRITÉRIO PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS NO EXAME DE 
ESCOLARIDADE E OPÇÕES PARA OS CURSOS

• A classificação será feita a partir da média geral obtida, em ordem decrescente.
• A ordem de opções será atendida de acordo com a classificação geral do candidato, obedecendo às 

vagas disponíveis para cada especialidade, segundo a Portaria nº 651-T/GC3, de 7 de julho de 2009. 

6 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS CANDIDATOS CIVIS

• Lei n° 2.165/54   (Dispõe sobre o Ensino Superior no ITA); 
• Lei n° 6.165/74   (Dispõe sobre a formação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica);
• Decreto n° 76.323/75   (Regulamentação da Lei n° 6.1.65/74);
• Portaria n° 130/GM3/86   (Instruções para seleção e admissão ao ITA de ex-cadetes da AFA e ex-alunos 

da EPCAr);
• Portaria n° 817/GC3 de 25/agosto/2006   (Regulamento do CPORAER-SJ);
• Portaria n° 416/GC3 de 03/julho/2007   (Dispõe sobre convocação para o QOEng);
• Portaria n° 623/GC3 de 10/setembro/2007   (Instrução para a admissão de candidatos civis);
• Portaria n° 651-T/GC3 de 07/julho/2009   (Fixa o número de vagas). 

VI - INFORMAÇÕES GERAIS 

• O candidato deverá portar o seu documento de identidade original, atualizado e dentro do prazo de 
validade em todos os eventos do exame de admissão.

• O valor pago referente à taxa de inscrição não será restituído, independentemente do 
motivo.

• A inscrição do candidato implica aceitação irrestrita das condições do Concurso de Admissão, não 

http://legislacao/portaria_651gc3-07julho09.pdf
http://legislacao/portaria_623gc3-10set07.pdf
http://legislacao/portaria_416gc3-03jul07.pdf
http://legislacao/portaria_817gc3-25ago06.pdf
http://legislacao/portaria_130gm3-26fev86.pdf
http://legislacao/decreto_76323-22dez75.pdf
http://legislacao/lei_6165-9dez74.pdf
http://legislacao/lei_2165-05jan54.pdf
http://legislacao/portaria_651gc3-07julho09.pdf


cabendo direito algum a compensação resultante do não aproveitamento por falta de vagas, 
cancelamento de inscrição ou eliminação no Concurso.

• As despesas para a realização do Exame de Escolaridade, incluindo transporte, correrão por conta do 
candidato.

• Com a finalidade de verificação da autenticidade da identificação de qualquer candidato, o ITA efetuará 
a coleta da impressão digital dos candidatos durante o Concurso e por ocasião da matrícula dos 
candidatos classificados.

• Não será permitido ao candidato portar qualquer aparelho eletro-eletrônico (celular, pager, calculadora, 
etc.) durante o exame de escolaridade.

• O ITA não se responsabiliza por quaisquer objetos esquecidos ou furtados nos locais de exame. 

VII - EXCLUSÃO DO CONCURSO 

    Será excluído do Concurso de Admissão, sem prejuízo das sanções previstas em Lei ou Regulamentos, 
quando for o caso, o candidato que: 

• Deixar de cumprir qualquer das exigências previstas nas condições para a inscrição ou matrícula;
• Deixar de comparecer ou chegar atrasado aos locais designados nos dias e horários determinados para 

a realização de qualquer etapa do concurso e da matrícula. O não comparecimento a uma das provas 
elimina o candidato, não lhe sendo permitido fazer as demais;

• Não apresentar documento de identidade original ou recusar a submeter-se ao processo de 
identificação, por meio de impressão digital, em qualquer fase do concurso;

• Utilizar-se ou tentar utilizar-se de meios fraudulentos ou ilegais, bem como praticar ou tentar praticar 
ato de indisciplina durante a realização de qualquer atividade referente ao concurso;

• Praticar falsidade ideológica constatada em qualquer momento do concurso; 

VIII - CIDADES DE APLICAÇÃO DO EXAME

Bauru - SP Fortaleza - CE Ribeirão Preto - SP

Belém - PA Goiânia - GO Rio de Janeiro - RJ

Belo Horizonte - MG Juiz de Fora - MG Salvador - BA

Brasília - DF Londrina - PR São José dos Campos - SP

Campinas - SP Manaus - AM São José do Rio Preto - SP

Campo Grande - MS Natal - RN São Paulo - SP

Cuiabá - MT Porto Alegre - RS Vitória - ES

Curitiba - PR Recife - PE  

IX - CALENDÁRIO DO CONCURSO DE ADMISSÃO
1 - PERÍODO DE INSCRIÇÃO

    De 1º de agosto a 15 de setembro de 2009. 

2 - HORÁRIOS DAS PROVAS

    O horário de referência é o de Brasília.

Data Horário Matéria

15/12/2009 (Terça-feira) 08h00 Física

16/12/2009 (Quarta-feira) 08h00 Português e Inglês



17/12/2009 (Quinta-feira) 08h00 Matemática

18/12/2009 (Sexta-feira) 08h00 Química

    Todas as provas terão a duração de 4 horas.

3 - DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS

    Dia 01/10/2009, pela Internet, no site www.ita.br.

4 - DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE EXAME

    Dia 18/11/2009, pela Internet, no site www.ita.br.

5 - DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO EXAME DE ESCOLARIDADE

    Dia 30/12/2009, pela Internet, no site www.ita.br, a partir das 10h00. Se houver uma 2ª convocação, 
esta será no dia 26/01/2010, no mesmo site.

6 - APRESENTAÇÃO NO ITA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO EXAME DE ESCOLARIDADE

    Dia 24/01/2010 (Domingo) às 10h00.

X - INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE ADMISSÃO 
    As inscrições ao Concurso de Admissão ao ITA estão abertas a candidatos de ambos os sexos e far-se-ão 
mediante o preenchimento de formulário eletrônico específico disponibilizado na Internet, no site 
www.ita.br.

1 - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

• Ser brasileiro nato, solteiro e não arrimo de família. 
• Ter no máximo 23 anos de idade no dia 31 de dezembro de 2009. 
• Ter concluído ou estar concluindo o Ensino Médio. Caso contrário, o interessado poderá se inscrever, 

porém não concorrerá a vagas.
• Estar apto a prestar o serviço militar no 1º ano do Curso Fundamental (Lei 6165, de 09/12/1974 e 

Decreto 76.323, de 22/12/1975).
• Pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais). 

2 - PROCEDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO

• Preencher eletronicamente o Formulário de Inscrição (FI) disponível no site www.ita.br. 
• Imprimir o boleto bancário referente à taxa de inscrição, gerado após o preenchimento da FI. 
• Pagar o referido boleto até o dia 15/09/2009. 
• Guardar o comprovante original de pagamento da taxa de inscrição até a confirmação da inscrição pela 

Internet. 

http://legislacao/decreto_76323-22dez75.pdf
http://legislacao/lei_6165-9dez74.pdf

