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A Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do ExÃ©rcito (EsPCEx), localizada na cidade de Campinas,
SÃ£o Paulo, jÃ¡ estÃ¡ com suas inscriÃ§Ãµes abertas ao seu processo seletivo de admissÃ£o.
O concurso que tem Ã¢mbito nacional, visa a preencher 500 vagas ao Curso de FormaÃ§Ã£o
e GraduaÃ§Ã£o de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar BÃ©lico. As inscriÃ§Ãµes
seguirÃ£o abertas atÃ© a prÃ³xima segunda-feira, dia 23.
Para participar, os interessados podem efetuar sua inscriÃ§Ã£o mediante o preenchimento da
ficha de inscriÃ§Ã£o, disponÃ-vel na pÃ¡gina da instituiÃ§Ã£o, via internet. AlÃ©m de informar
seus dados pessoais, o candidato deverÃ¡ ainda escolher a OrganizaÃ§Ã£o Militar de Exame
(Omse) onde realizarÃ¡ a primeira etapa do concurso e aceitar a declaraÃ§Ã£o de que pode se
submeter Ã s normas do referido concurso de admissÃ£o. ApÃ³s isso serÃ¡ gerado um boleto
bancÃ¡rio, no valor de R$80, a ser pago em qualquer agÃªncia bancÃ¡ria atÃ© o dia 25 de
junho.
Os interessados devem estar enquadrados em alguns prÃ©-requisitos, entre eles: ser brasileiro
nato, do sexo masculino; ter concluÃ-do, atÃ© da data da matrÃ-cula no curso, a 3Âª sÃ©rie do
ensino mÃ©dio, conforme legislaÃ§Ã£o federal reguladora; ter idade de, no mÃ-nimo 17 e, no
mÃ¡ximo, 22 anos, completados atÃ© 31 de dezembro de 2015; ter, no mÃ-nimo, 1,60 de
altura; estar em dia com suas obrigaÃ§Ãµes eleitorais e militares.
A partir do dia 22 de agosto, os candidatos que estiverem com sua situaÃ§Ã£o se inscriÃ§Ã£o
deferidas poderÃ£o emitir o seu CartÃ£o de ConfirmaÃ§Ã£o de InscriÃ§Ã£o (CCI), que estarÃ¡
disponÃ-vel no sÃ-tio da EsPCEx, na internet. O impressÃ£o do CCI ficarÃ¡ disponÃ-vel atÃ© o
dia 31 de agosto, e serÃ¡ requerido em todas as etapas do concurso, juntamente com o
documento de identidade original com foto.
O processo seletivo serÃ¡ constituÃ-do de duas fases. A primeira fase, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio
e classificatÃ³rio, serÃ¡ constituÃ-da de exame intelectual, marcado para 30 de agosto, Ã s
13h30. JÃ¡ a segunda fase destina-se Ã verificaÃ§Ã£o dos requisitos biogrÃ¡ficos exigidos aos
candidatos, assim como Ã realizaÃ§Ã£o da inspeÃ§Ã£o de saÃºde e do exame de aptidÃ£o
fÃ-sica. Datas dos demais eventos tambÃ©m podem ser conferidas em edital.
Os candidatos que concluÃ-rem todas as etapas saberÃ£o seus resultados a partir do dia 28
de janeiro de 2015, quando serÃ¡ divulgado a listagem dos selecionados, via internet. A
solenidade de ingresso dos novos alunos e a matrÃ-cula na instituiÃ§Ã£o ocorrerÃ¡ no dia 21
de fevereiro de 2015, em Jardim ChapadÃ£o, bairro onde se localizada a sede da
instituiÃ§Ã£o.
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