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Jovens que sonham em construir uma promissora carreira militar tÃªm uma Ã³tima
oportunidade: o concurso de admissÃ£o Ã Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do ExÃ©rcito
(EsPCEx). Com diversos atrativos, a seleÃ§Ã£o chama a atenÃ§Ã£o pela remuneraÃ§Ã£o.
ApÃ³s a conclusÃ£o do perÃ-odo de instruÃ§Ã£o, o aluno ingressa, automaticamente, na
Academia das Agulhas Negras, em Resende. Se conseguir cursar, por mais quatro anos, a
formaÃ§Ã£o superior militar, torna-se Aspirante a oficial, cujo soldo, atualmente, Ã© de
R$5.605,01.
SÃ£o oferecidas 500 vagas, para candidatos do sexo masculino, que tenham, no mÃ-nimo, 17
e mÃ¡ximo de 22 anos, completados atÃ© 31 de dezembro do ano da matrÃ-cula. AlÃ©m
disso, Ã© necessÃ¡rio ter o ensino mÃ©dio completo.
AtÃ© o dia 10 de julho serÃ¡ possÃ-vel se inscrever, atravÃ©s do site da instituiÃ§Ã£o. O valor
da taxa Ã© de R$90. HÃ¡ a possibilidade de isenÃ§Ã£o da taxa, mas, Ã© preciso ser filho
menor de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, incapacitado em aÃ§Ã£o, ou comprovar
situaÃ§Ã£o de pobreza ou estar inscrito no Cadastro Ãšnico para programas sociais do
Governo Federal (Cad-Ãšnico) e ser membro de famÃ-lia de baixa renda, nos termos da
legislaÃ§Ã£o vigente.
O concurso compÃµe-se de duas fases. A primeira abrange provas objetivas de PortuguÃªs,
MatemÃ¡tica, FÃ-sica, QuÃ-mica, Geografia, HistÃ³ria, InglÃªs e mais uma RedaÃ§Ã£o. As
avaliaÃ§Ãµes estÃ£o marcadas para 3 e 4 de outubro, com o resultado disponÃ-vel no dia 5.
Os candidatos passarÃ£o pela inspeÃ§Ã£o de saÃºde, exame de aptidÃ£o fÃ-sica e
comprovaÃ§Ã£o dos requisitos biogrÃ¡ficos. O resultado geral estÃ¡ previsto para 6 de
fevereiro de 2016.
Os aprovados ficarÃ£o em regime de internato, durante um ano, na Escola PreparatÃ³ria,
localizada em Campinas, interior de SÃ£o Paulo. O aluno recebe auxÃ-lio fardamento, ajuda de
custo mensal de R$969,54, assistÃªncia mÃ©dica e odontolÃ³gica.
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