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JÃ¡ estÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para o concurso de admissÃ£o Ã Escola PreparatÃ³ria de
Cadetes do ExÃ©rcito (EsPCEx). AtÃ© dia 19 de junho os interessados poderÃ£o se inscrever
na disputa por uma das 520 vagas oferecidas. Somente homens com ensino mÃ©dio completo
poderÃ£o participar do processo seletivo.
O interessado deve ser brasileiro nato e se enquadrar dentro de outros prÃ©-requisitos
definidos pelo ExÃ©rcito, como: ter, no mÃ-nimo, 17 anos antes do encerramento do concurso
de admissÃ£o, e mÃ¡ximo de 22 anos de idade, completados atÃ© 31 de dezembro de 2014.
Ã‰ exigido, tambÃ©m, ao participante, ter altura mÃ-nima de 1,60m, sendo que esta
limitaÃ§Ã£o nÃ£o se aplica aos candidatos com atÃ© 16 anos de idade, desde que possuam a
altura mÃ-nima de 1,57m e exame especializado revele a possibilidade do crescimento; estar
em dia com as obrigaÃ§Ãµes militares e eleitorais, dentre outras. Todos os prÃ©-requisitos
podem ser consultados no edital do concurso, disponÃ-vel na FOLHA DIRIRGIDA Online.
AtÃ© dia 19 de junho, as inscriÃ§Ãµes serÃ£o recebidas pela internet, atravÃ©s da pÃ¡gina
eletrÃ´nica da EsPCEx. O participante deverÃ¡ preencher a ficha de inscriÃ§Ã£o com os dados
solicitados e quitar o valor de R$80 atÃ© dia 21 do mesmo mÃªs. Quem nÃ£o tiver acesso Ã
internet, no entanto, poderÃ¡ fazer a inscriÃ§Ã£o via telefone, fax, carta ou pessoalmente
somente atÃ© a prÃ³xima segunda-feira, dia 3.

Concurso de admissÃ£o possui vÃ¡rias etapas
O exame intelectual, primeira etapa do processo seletivo, serÃ¡ realizado em dois dias, 14 e 15
de setembro, respectivamente. No primeiro dia, os participantes responderÃ£o questÃµes de
PortuguÃªs, FÃ-sica e QuÃ-mica, alÃ©m de uma RedaÃ§Ã£o. No dia 15 Ã© a vez das
disciplinas de MatemÃ¡tica, InglÃªs, Geografia e HistÃ³ria.
Os classificados na etapa de provas, serÃ£o convocados para inspeÃ§Ã£o de saÃºde, exame
de aptidÃ£o fÃ-sica e comprovaÃ§Ã£o dos requisitos biogrÃ¡ficos.
O concurso destina-se a selecionar candidatos Ã matrÃ-cula no Curso de FormaÃ§Ã£o e
GraduaÃ§Ã£o de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar BÃ©lico.
ServiÃ§o
www.espcex.ensino.eb.br
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