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Para quem sonha em ingressar na carreira militar, o mÃªs de maio traz Ã³timas oportunidades.
SÃ³ em cinco concursos para o ExÃ©rcito, a Marinha e a AeronÃ¡utica, quatro deles com
inscriÃ§Ãµes abertas, a oferta Ã© de 2.475 vagas. A escolaridade varia do ensino mÃ©dio
completo ao ensino superior e a remuneraÃ§Ã£o bruta inicial, apÃ³s o curso de formaÃ§Ã£o,
pode chegar a R$7.452 mensais.
A maior parte da oferta Ã© para o ExÃ©rcito. SÃ³ para a Escola de Sargentos e Armas (ESA),
sÃ£o 1.350 vagas e, para 1.250 delas, basta ter o ensino mÃ©dio completo. Outras 520 sÃ£o
para a Escola PreparatÃ³ria de Cadetes, cujo edital deve sair nos prÃ³ximos dias, mas as
regras jÃ¡ estÃ£o definidas pela corporaÃ§Ã£o.
Dois concursos da Marinha estÃ£o com inscriÃ§Ãµes abertas. Para o Corpo de SaÃºde, com
oferta de 39 vagas distribuÃ-das por vÃ¡rias especializaÃ§Ãµes da Ã¡rea, que exigem ensino
superior completo. A outra seleÃ§Ã£o Ã© para o posto de sargento mÃºsico do corpo de
Fuzileiros Navais, onde Ã© exigido o ensino mÃ©dio completo. Candidatos, porÃ©m,
precisarÃ£o fazer prova prÃ¡tica do instrumento musical que escolherem na inscriÃ§Ã£o.
Quem planeja ingressar na AeronÃ¡utica, deve estar atento. O concurso de admissÃ£o para o
curso de sargentos estÃ¡ na reta final. As inscriÃ§Ãµes terminam nesta quinta-feira, dia 9.
SÃ£o oferecidas 542 vagas. Abaixo, seguem as principais informaÃ§Ãµes sobre os concursos
para sargentos e cadetes do ExÃ©rcito e para o Corpo de SaÃºde da Marinha, o quadro de
mÃºsicos do Corpo de Fuzileiros Navais e para sargentos da AeronÃ¡utica.

Concursos com editais jÃ¡ divulgados:
Sargento do ExÃ©rcito - JÃ¡ estÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para os concursos de admissÃ£o
cursos de formaÃ§Ã£o de sargentos do ExÃ©rcito, com oferta total de 1.350 vagas. Os
interessados podem garantir participaÃ§Ã£o no processo seletivo atÃ© o dia 8 de julho. Os
vencimentos iniciais, apÃ³s curso de um ano e meio, sÃ£o de R$3.200.
Para as Ã¡reas de combatente, logÃ-stica-tÃ©cnica e aviaÃ§Ã£o sÃ£o oferecidas 1.200 vagas,
exclusivas do sexo masculino. A escolaridade exigida, nesse caso, Ã© o ensino mÃ©dio
completo. Para mÃºsica, hÃ¡ 50 vagas, tambÃ©m exclusivas para o sexo masculino. Para
concorrer nessa especialidade Ã© preciso ter o ensino mÃ©dio completo e habilidade no
instrumento musical escolhido.
JÃ¡ na Ã¡rea de SaÃºde sÃ£o oferecidas 100 vagas, que podem ser disputadas por candidatos
de ambos os sexos. No entanto, para essa carreira, o ExÃ©rcito exige ensino mÃ©dio
tÃ©cnico em Enfermagem e registro profissional. A taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$70.
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Corpo de Fuzileiros Navais Â— Com uma remuneraÃ§Ã£o inicial de R$3.200, o concurso de
admissÃ£o ao curso de formaÃ§Ã£o de sargentos mÃºsicos do Corpo de Fuzileiros Navais
2014 Ã© uma oportunidade para homens e mulheres, que tenham pelo menos o ensino
mÃ©dio completo, conseguirem um emprego com estabilidade e bom salÃ¡rio. As inscriÃ§Ãµes
vÃ£o atÃ© o prÃ³ximo dia 23.
SÃ£o oferecidas 24 vagas. O processo seletivo exige a habilidade no instrumento musical
escolhido. Quem quiser participar deverÃ¡ entrar na pÃ¡gina eletrÃ´nica do Comando do
Pessoal do Corpo de Fuzileiros Navais ou ir a um dos postos credenciados e preencher o
requerimento de inscriÃ§Ã£o. O serviÃ§o de atendimento dos postos Ã© realizado nos dias
Ãºteis, das 8h Ã s 16h. SÃ³ participarÃ¡ do processo seletivo quem pagar a taxa de inscriÃ§Ã£o
de R$44 atÃ© o dia 24 de maio.
EstÃ£o entre os prÃ©-requisitos para participar do concurso: ser brasileiro(a); ter, no mÃ-nimo,
18 anos e no mÃ¡ximo 24 anos de idade atÃ© o dia 1Âº de janeiro de 2014; e estar em dia com
as obrigaÃ§Ãµes militares (somente sexo masculino) e eleitorais;
SaÃºde-Marinha - A Marinha realiza concurso de admissÃ£o para preenchimento de 39 vagas
em cargos de nÃ-vel superior, na Ã¡rea de SaÃºde. As inscriÃ§Ãµes estÃ£o abertas atÃ© o
prÃ³ximo dia 22. A remuneraÃ§Ã£o inicial, apÃ³s o curso de formaÃ§Ã£o, Ã© de R$7.452.
Os interessados podem optar por se inscreverem no endereÃ§o eletrÃ´nico da instituiÃ§Ã£o,
ou, pessoalmente, nas OrganizaÃ§Ãµes Militares da Marinha ResponsÃ¡veis pela
DivulgaÃ§Ã£o (Ordi). A taxa de inscriÃ§Ã£o custa R$45 e o valor pode ser pago atÃ© o dia 27
de maio.
O concurso Ã© direcionado a homens e mulheres brasileiros, com menos de 36 anos atÃ© o
dia 1Âº de janeiro de 2014, com o ensino superior completo na Ã¡rea em que pretendem
concorrer e registro no Conselho de classe.
As vagas para a Ã¡rea de Odontologia estÃ£o distribuÃ-das da seguinte forma: Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-Facil (02), DentÃ-stica (04), Endodontia (02), Implantodontia (01),
Odontopediatria (02), Ortodontia (02), Patologia Bucal e Estomatologia (01), Periodontia (02),
PrÃ³tese DentÃ¡ria (02) e Radiologia (02).
Para o Quadro de SaÃºde, as vagas estÃ£o distribuÃ-das pelas seguintes carreiras:
Enfermagem (06), FarmÃ¡cia (06), Fisioterapia (01), Fonoaudiologia (02), NutriÃ§Ã£o (02) e
Psicologia (02).
Sargento da AeronÃ¡utica - As inscriÃ§Ãµes para o concurso de admissÃ£o ao Curso de
FormaÃ§Ã£o de Sargentos da AeronÃ¡utica se encerram nesta quinta-feira, dia 9 de maio. Os
interessados devem acessar o site da ForÃ§a AÃ©rea Brasileira (FAB) e preencher um
formulÃ¡rio com seus dados pessoais. A taxa, no valor de R$60, deve ser paga por boleto
bancÃ¡rio atÃ© o dia 16. Os inscritos concorrerÃ£o a 542 vagas e a remuneraÃ§Ã£o bruta
inicial, apÃ³s o curso de formaÃ§Ã£o, Ã© de R$3.200.
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Os candidatos optarÃ£o por uma delas elas no momento da inscriÃ§Ã£o. Do total de vagas,
370 vagas podem ser ocupadas por ambos os sexos. A instituiÃ§Ã£o determina uma sÃ©rie de
requisitos para a inscriÃ§Ã£o e matrÃ-cula. Apenas jovens com o ensino mÃ©dio completo,
brasileiros, com suas obrigaÃ§Ãµes eleitorais em dia e maiores de 17 anos e menores de 25
atÃ© 31 de dezembro de 2013. Quem cursa a 3Âª sÃ©rie do ensino mÃ©dio mas tem
condiÃ§Ãµes de apresentar o certificado de conclusÃ£o atÃ© a concentraÃ§Ã£o final, no dia
19 de janeiro de 2014, tambÃ©m pode se inscrever.
EsPCEx Â— A Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do ExÃ©rcito (EsPCEx) divulgou as principais
informaÃ§Ãµes de seu prÃ³ximo concurso de admissÃ£o. As inscriÃ§Ãµes poderÃ£o ser
efetuadas a partir do dia 20 deste mÃªs atÃ© o dia 19 de junho, pela internet ou em postos de
atendimento, segundo duas portarias divulgadas pela instituiÃ§Ã£o.
Assim que o edital for divulgado, poderÃ¡ ser consultado neste site. A oferta, este ano, Ã© de
520 vagas. Apenas brasileiros, do sexo masculino, que tenham concluÃ-do ou estejam
concluindo o ensino mÃ©dio e que tenham entre 17 e 22 anos no dia 31 de dezembro de 2014
podem participar do concurso. Outros requisitos podem ser vistos nas portarias, que tambÃ©m
estÃ£o disponÃ-veis nesta pÃ¡gina. SerÃ¡ cobrada do interessado uma taxa de inscriÃ§Ã£o de
R$80, que deverÃ¡ ser paga atÃ© o dia 21 de junho.
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