Concurso para ESSA. Remuneração de R$ 3.686
http://capecurso.com.br/site/modules/news/article.php?storyid=11761

Concurso para ESSA. RemuneraÃ§Ã£o de R$ 3.686
EsSA
Enviado por : admin
Enviado em: 30/06/15

O Exercito Brasileiro segue com inscriÃ§Ãµes abertas para Concurso de AdmissÃ£o ao Curso
de FormaÃ§Ã£o da Escola de Sargentos das Armas (ESA). Ao todo, sÃ£o oferecidas 1.410
vagas distribuÃ-das nas Ã¡reas de: Combatente, LogÃ-stica-TÃ©cnica e AviaÃ§Ã£o (1.260),
MÃºsicos (80) e SaÃºde (70). Os aprovados no concurso recebem remuneraÃ§Ã£o bruta inicial
de atÃ© R$3.686 mensais, apÃ³s concluÃ-rem o curso de formaÃ§Ã£o.
As oportunidades sÃ£o para brasileiros nato ou naturalizados. Para as vagas do segmento de
Combatente, LogÃ-stica-TÃ©cnica e AviaÃ§Ã£o, podem participar candidatos e do sexo
masculino, com idade de no mÃ-nimo 17 e, no mÃ¡ximo, 24 anos, atÃ© 31 de dezembro de
2016. Para as Ã¡reas de MÃºsica e SaÃºde podem concorrer pessoas de ambos os sexos com
idade mÃ¡xima de 26 anos, tambÃ©m atÃ© o final de 2016. Todos os candidatos devem ter
concluÃ-do o Ensino MÃ©dio ou estar cursando o 3Âº ano do mesmo. No caso da Ã¡rea de
SaÃºde, Ã© preciso ter ensino mÃ©dio tÃ©cnico em Enfermagem.
Ã‰ possÃ-vel se inscrever atravÃ©s do site da Escola de Sargentos das Armas atÃ© o dia 6
de julho. Na pÃ¡gina de inscriÃ§Ã£o, Ã© preciso preencher o formulÃ¡rio o eletrÃ´nico,
escolher a Ã¡rea em que deseja concorrer e pagar uma taxa de R$70.
O CartÃ£o de confirmaÃ§Ã£o de InscriÃ§Ã£o estarÃ¡ disponÃ-vel no site do concurso a partir
do dia 25 de setembro. O Exame Intelectual estÃ¡ marcado para o dia 18 de outubro e serÃ£o
cobrados conhecimentos MatemÃ¡tica, PortuguÃªs, HistÃ³ria e Geografia do Brasil, AlÃ©m da
RedaÃ§Ã£o. Os candidatos para Ã•rea de MÃºsica farÃ£o prova de Teoria Musical e os da
Ã¡rea da SaÃºde, terÃ£o questÃµes de Conhecimentos EspecÃ-ficos de Enfermagem.
O processo seletivo terÃ¡ ainda as seguintes etapas: valoraÃ§Ã£o de tÃ-tulos, inspeÃ§Ã£o de
saÃºde e exame de aptidÃ£o fÃ-sica. Os candidatos da Ã¡rea de MÃºsica ainda vÃ£o passar
por exame de habilitaÃ§Ã£o musical. Quem for classificado na Ã¡rea da SaÃºde deverÃ¡ ter,
alÃ©m do Diploma de tÃ©cnico em Enfermagem, o registro no Conselho Regional de
Enfermagem. O resultado final do concurso estÃ¡ previsto para o fim de abril de 2016.
ServiÃ§o
www.esa.ensino.eb.br

P�ina 1 / 1

