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EstÃ£o abertas, atÃ© 23 de junho, as inscriÃ§Ãµes para o concurso de admissÃ£o Ã Escola
PreparatÃ³ria de Cadetes do ExÃ©rcito (EsPCEx). O prazo para quem nÃ£o tem internet e
farÃ¡ o procedimento via telefone, fax, carta ou pessoalmente vai atÃ© o dia 6, tambÃ©m de
junho. Isto porque a pessoa precisa entrar em contato com a escola e solicitar o envio do
material de inscriÃ§Ã£o pelos Correios, para ter condiÃ§Ãµes de se inscrever atÃ© o fim do
prazo vÃ¡lido para quem usar a internet.
Ao todo, sÃ£o oferecidas 500 vagas para brasileiros natos, do sexo masculino. Para concorrer,
ainda Ã© necessÃ¡rio ter concluÃ-do a 3Âª sÃ©rie do ensino mÃ©dio; possuir, no mÃ-nimo, 17
e, no mÃ¡ximo, 22 anos completados atÃ© 31 de dezembro; e estar em dia com suas
obrigaÃ§Ãµes perante o ServiÃ§o Militar e a JustiÃ§a Eleitoral. Ã‰ necessÃ¡rio, ainda, ter no
mÃ-nimo 1,60m de altura, sendo que esta limitaÃ§Ã£o nÃ£o se aplica aos candidatos com
atÃ© 16 anos, desde que possuam a altura mÃ-nima de 1,57m e exame especializado revele a
possibilidade do crescimento.
As inscriÃ§Ãµes podem ser feitas via internet, pelo site EsPCEx. Excepcionalmente, caso nÃ£o
tenha acesso, o candidato poderÃ¡ solicitar (via telefone, fax, carta ou pessoalmente)
diretamente Ã EsPCEx a remessa da Ficha de InscriÃ§Ã£o e do Manual do Candidato. Para
efetivar a participaÃ§Ã£o, Ã© preciso pagar, atÃ© 25 de junho, uma taxa de R$80, por meio de
boleto bancÃ¡rio (Guia de Recolhimento da UniÃ£o). Em 29 de maio, serÃ¡ divulgada a
relaÃ§Ã£o dos pedidos de isenÃ§Ã£o de taxa de inscriÃ§Ã£o que foram deferidos e
indeferidos.
O Concurso de AdmissÃ£o para a matrÃ-cula serÃ¡ constituÃ-do de duas fases. A primeira, em
Ã¢mbito nacional e de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e classificatÃ³rio, abrange o Exame Intelectual,
nos dias 30 e 31 de agosto. A avaliaÃ§Ã£o serÃ¡ composta por provas escritas de PortuguÃªs,
RedaÃ§Ã£o, FÃ-sica, QuÃ-mica, Geografia, HistÃ³ria e MatemÃ¡tica. A segunda etapa, apenas
eliminatÃ³ria, destina-se Ã verificaÃ§Ã£o dos requisitos biogrÃ¡ficos exigidos e Ã
realizaÃ§Ã£o da InspeÃ§Ã£o de SaÃºde (IS) e do Exame de AptidÃ£o FÃ-sica (EAF).
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