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Em 2013, muitos concursos para carreiras militares serÃ£o aplicados. Trata-se de uma boa
oportunidade para quem deseja uma carreira com bons salÃ¡rios e estabilidade. Para que a
aprovaÃ§Ã£o em um desses concursos seja possÃ-vel, o melhor Ã© comeÃ§ar os estudos jÃ¡
neste inÃ-cio de ano. Os editais dos concursos devem sair neste primeiro semestre.
No ano passado, a ExÃ©rcito realizou seis processos seletivos para as mais diversas
instituiÃ§Ãµes de ensino da corporaÃ§Ã£o. Para 2013, a tendÃªncia Ã© que todos
aconteÃ§am novamente.
As oportunidades no ano passado estavam abertas para candidatos que possuÃ-am desde
formaÃ§Ã£o no ensino mÃ©dio atÃ© o ensino superior. A remuneraÃ§Ã£o para quem foi
aprovado variava de aproximadamente R$750 Ã R$7.440,05 mensais, de acordo com a
carreira que o interessado estava tentando.
Abaixo segue um roteiro dos processos seletivos do ExÃ©rcito no ano passado. As
seleÃ§Ãµes deste ano podem sofrer alteraÃ§Ãµes, bem como as remuneraÃ§Ãµes e a
quantidade de vagas. Contudo, os dados servem de referÃªncia para quem pretende disputar
as vagas este ano.
ServiÃ§o
www.exercito.gov.br
Escola de Sargentos e Armas
- Cargo: 3Âº sargento;
- RemuneraÃ§Ã£o: R$3.098,82;
- Escolaridade: ter concluÃ-do ou estar cursando o Ãºltimo ano do ensino mÃ©dio. Na Ã¡rea de
SaÃºde, Ã© necessÃ¡rio que o concorrente tenha formaÃ§Ã£o tÃ©cnica em Enfermagem;
- Faixa etÃ¡ria no ano passado: no mÃ-nimo, 17 e, no mÃ¡ximo, 24 anos de idade, sendo que,
para as Ã¡reas de saÃºde e mÃºsica, a idade mÃ¡xima serÃ¡ de 26 anos de idade. Para todas
as Ã¡reas as idades serÃ£o referenciadas a 31 de dezembro de 2013;
- Sexo: apenas para o sexo masculino, exceÃ§Ã£o feita para a Ã¡rea SaÃºde onde poderÃ¡ ser
de ambos os sexos;
- Taxa de inscriÃ§Ã£o: R$70;
- Vagas no ano passado: 1200 para Combatente, LogÃ-stica-TÃ©cnica e AviaÃ§Ã£o; 50 para
MÃºsica (Clarineta, Flauta em dÃ³/flautim em dÃ³, OboÃ© em dÃ³/ corne-inglÃªs, Saxhorne,
Saxofone, Tuba, Trombone, Trompa e Trompete); e 100 para TÃ©cnico em Enfermagem;
- Processo seletivo: exame intelectual (MatemÃ¡tica, PortuguÃªs, HistÃ³ria e Geografia do
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Brasil e RedaÃ§Ã£o. QuestÃµes sobre Teoria Musical serÃ£o aplicadas para os candidatos da
Ã•rea MÃºsica, e sobre Conhecimentos EspecÃ-ficos de Enfermagem, serÃ£o para os
candidatos da Ã•rea SaÃºde); valoraÃ§Ã£o de tÃ-tulos; inspeÃ§Ã£o de saÃºde; exame de
aptidÃ£o fÃ-sica; exame de habilitaÃ§Ã£o musical (para os candidatos da Ã¡rea MÃºsica); e
revisÃ£o mÃ©dica e comprovaÃ§Ã£o dos requisitos biogrÃ¡ficos dos candidatos
Instituto Militar Engenharia
- Cargo: primeiro-tenente;
- RemuneraÃ§Ã£o: R$7440,05;
- Escolaridade: ter concluÃ-do ou estar cursando o Ãºltimo ano do ensino mÃ©dio
- Faixa etÃ¡ria no ano passado: ter entre 16 e 22 anos atÃ© dezembro de 2012;
- Sexo: ambos os sexos;
- Taxa de inscriÃ§Ã£o: R$95;
- Vagas no ano passado: 97;
- Processo seletivo: : Exame Intelectual (PortuguÃªs, MatemÃ¡tica, QuÃ-mica, FÃ-sica e
InglÃªs), InspeÃ§Ã£o de SaÃºde e Exame de AptidÃ£o FÃ-sica;
Escola de FormaÃ§Ã£o Complementar do ExÃ©rcito
- Cargo: primeiro-tenente;
- RemuneraÃ§Ã£o: R$7440,05;
- Escolaridade: ter formaÃ§Ã£o em AdministraÃ§Ã£o, Biblioteconomia, CiÃªncias ContÃ¡beis,
ComunicaÃ§Ã£o Social, Direito, Enfermagem, InformÃ¡tica, Pedagogia, Psicologia,
VeterinÃ¡ria, FarmÃ¡cia e Odontologia;
- Faixa etÃ¡ria no ano passado: ter entre 20 e 36 anos, referenciados a 31 de dezembro de
2013;
- Sexo: ambos os sexos;
- Taxa de inscriÃ§Ã£o: R$110;
- Vagas no ano passado: 57;
- Processo seletivo: exame intelectual (LÃ-ngua Portuguesa, HistÃ³ria e Geografia do Brasil,
LÃ-ngua Estrangeira e conhecimentos especÃ-ficos); inspeÃ§Ã£o de saÃºde, teste de aptidÃ£o
fÃ-sica e anÃ¡lise documental.
Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do ExÃ©rcito
- Cargo: Aspirante a Oficial;
- RemuneraÃ§Ã£o: de R$800,69 a R$1.037,62;
- Escolaridade: ter concluÃ-do ou estar cursando o Ãºltimo ano do ensino mÃ©dio;
- Faixa etÃ¡ria no ano passado: entre 17 e 22 anos, completados atÃ© 31 de dezembro de
2013;
- Sexo: apenas sexo masculino;
- Taxa de inscriÃ§Ã£o: R$80;
- Vagas no ano passado: 520;
- Processo seletivo: exame intelectual (PortuguÃªs, FÃ-sica, QuÃ-mica, RedaÃ§Ã£o,
MatemÃ¡tica, InglÃªs, Geografia e HistÃ³ria); inspeÃ§Ã£o de saÃºde; exame de aptidÃ£o
fÃ-sica; e comprovaÃ§Ã£o dos requisitos biogrÃ¡ficos.
Escola de SaÃºde do ExÃ©rcito
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- Cargo: primeiro-tenente;
- RemuneraÃ§Ã£o: R$7440,05;
- Escolaridade: formaÃ§Ã£o em Medicina;
- Sexo: ambos os sexos;
- Faixa etÃ¡ria no ano passado: entre 20 a 36 anos, completados entre 1Âº de janeiro e 31 de
dezembro de 2013;
- Taxa de inscriÃ§Ã£o: R$130;
- Vagas no ano passado: 93;
- Processo seletivo: exame intelectual (lÃ-ngua estrangeira, conhecimentos gerais e
conhecimentos especÃ-ficos); exames mÃ©dicos; exames psicolÃ³gicos; e exames de
condicionamento fÃ-sico.
ColÃ©gio Militar do Rio de Janeiro
- RemuneraÃ§Ã£o: NÃ£o HÃ¡
- Escolaridade: para as vagas de ingresso no 6Â° ano do ensino fundamental, Ã© necessÃ¡rio
que os interessados tenham concluÃ-do o 5Â° ano do ensino fundamental. Para quem
concorre a vagas no 1Â° ano do ensino mÃ©dio, Ã© exigida a conclusÃ£o do 9Â° ano;
- Faixa etÃ¡ria no ano passado: para o 6Â° ano do ensino fundamental a exigÃªncia Ã© que os
candidatos tenham 10 anos completos atÃ© 31 de dezembro de 2013 ou tenham menos de 13
anos em 1Âº de janeiro de 2013; para concorrer a vagas para o 1Â° ano do ensino mÃ©dio, os
interessados devem ter 14 anos completos atÃ© 31 de dezembro de 2013 ou ter menos de 18
anos em 1Â° de janeiro de 2013;
- Sexo: ambos os sexos;
- Taxa de inscriÃ§Ã£o: R$80;
- Vagas no ano passado: 45 vagas para 6Â° ano do ensino fundamental e 10 vagas para o 1Â°
ano do ensino mÃ©dio;
- Processo seletivo: exame de escolaridade (MatemÃ¡tica, PortuguÃªs e RedaÃ§Ã£o); e
inspeÃ§Ã£o de saÃºde.
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