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[url=https://www.youtube.com/user/cursocape]INSCREVA-SE NO NOSSO CANAL DO
YOUTUBE E RECEBA NOTÃ•CIAS ATUALIZADAS SOBRE CONCURSOS
O concurso para Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do ExÃ©rcito (Espcex), pela primeira, terÃ¡
vagas para ambos os sexos. Neste ano, o processo seletivo ofertarÃ¡ 440 vagas, sendo 400
para o sexo masculino e 40 para o sexo feminino. Outra mudanÃ§a em relaÃ§Ã£o ano ano
passado Ã© em relaÃ§Ã£o Ã aplicaÃ§Ã£o da prova objetiva. Em vez de ocorrer em outubro,
como aconteceu nos Ãºltimos anos, ela serÃ¡ realizada em setembro, por conta das
eleiÃ§Ãµes municipais.
AlÃ©m da informaÃ§Ã£o referente Ã mudanÃ§a nos prÃ©-requisitos do concurso para a
EsPCEx, o ExÃ©rcito divulgou uma programaÃ§Ã£o preliminar de seus principais concursos
de admissÃ£o desse ano, com informaÃ§Ãµes sobre as principais exigÃªncias dos concursos
como escolaridade, sexo, idade e mÃªs previsto para inÃ-cio das inscriÃ§Ãµes.
HÃ¡ oportunidades para quem possui o ensino mÃ©dio completo (ou tem condiÃ§Ãµes de
concluir a formaÃ§Ã£o este ano), como Ã© o caso das seleÃ§Ãµes para a EsPCEx, a Escola
de Sargentos das Armas (ESA) e o vestibular do Instituto Militar de Engenharia (IME). HaverÃ¡
tambÃ©m oportunidades em seleÃ§Ãµes que exigem ensino superior, com as da Escola de
FormaÃ§Ã£o Complementar de Oficiais (Esfcex) e da Escola de SaÃºde do ExÃ©rcito (EsSEx).
O quantitativo de vagas em cada um serÃ¡ divulgado em breve. Confira, abaixo, um quadro
com as principais informaÃ§Ãµes jÃ¡ confirmadas de concursos para escolas militares do
ExÃ©rcito e alguns dados do processo seletivo, referentes ao ano passado:
Concursos confirmados para o ExÃ©rcito em 2016
Concurso: Escolas de Sargento das Armas (EsSA).
Escolaridade: ensino mÃ©dio ou estar cursando o 3Âº ano do ensino mÃ©dio.
Requisitos: sexo masculino ou feminino nascidos entre 1Âº de janeiro de 1993 e 31 de
Dezembro de 2000.
PrevisÃ£o de inscriÃ§Ãµes: maio/julho.
Oferta de vagas no ano passado: 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). O quantitativo de 2016
ainda nÃ£o foi divulgado.
RemuneraÃ§Ã£o no ano passado: R$3.686 mensais.
Taxa de inscriÃ§Ã£o do ano passado: R$70.
Estrutura do processo seletivo: exame intelectual; 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.
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Concurso: Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do ExÃ©rcito (Espcex).
Escolaridade: ensino mÃ©dio ou estar cursando o 3Âº ano do ensino mÃ©dio.
Requisitos: sexo masculino ou feminino nascidos entre 1Âº janeiro de 1995 e 31 de dezembro
de 2000.
PrevisÃ£o de inscriÃ§Ãµes: maio/julho
Oferta de vagas para 2016: 440 vagas; sendo 400 para homens e 40 para mulheres
Taxa do ano passado: R$90.
Estrutura do processo seletivo: exame intelectual; comprovaÃ§Ã£o dos requisitos biogrÃ¡ficos
pelos candidatos; inspeÃ§Ã£o de saÃºde (IS); e exame de aptidÃ£o fÃ-sica (EAF).
Concurso: Instituto Militar de Engenharia (IME).
Escolaridade: ensino mÃ©dio completo ou estar cursando o 3Âº ano do ensino mÃ©dio.
Requisitos: sexo masculino ou feminino nascidos entre 1Âº janeiro de 1995 e 31 de dezembro
de 2000.
PrevisÃ£o de inscriÃ§Ãµes: julho/setembro.
Oferta de vagas no ano passado: 98 vagas; sendo 70 para a graduaÃ§Ã£o de oficiais da ativa
e 28 vagas para a graduaÃ§Ã£o de oficiais da reserva de segunda classe. O quantitativo de
2016 ainda nÃ£o foi divulgado.
RemuneraÃ§Ã£o no ano passado: R$8.877 mensais.
Taxa do ano passado: R$100.
Estrutura do processo seletivo: exame intelectual; inspeÃ§Ã£o de saÃºde e exame de aptidÃ£o
fÃ-sica.
Concurso: Escola de FormaÃ§Ã£o Complementar de Oficiais (Esfcex).
Escolaridade: curso superior nas Ã¡reas que serÃ£o divulgadas no edital.
Requisitos: sexo masculino ou feminino; nascidos a partir de 1Âº de janeiro de 1981.
PrevisÃ£o de inscriÃ§Ãµes: junho/agosto.
Oferta de vagas no ano passado: 63 vagas. O quantitativo de 2016 ainda nÃ£o foi divulgado.
RemuneraÃ§Ã£o no ano passado: atÃ© R$8.877.
Taxa do ano passado: R$120.
Estrutura do processo seletivo: exame intelectual; inspeÃ§Ã£o de saÃºde; exame de aptidÃ£o
fÃ-sica; verificaÃ§Ã£o documental preliminar; alÃ©m de revisÃ£o mÃ©dica e comprovaÃ§Ã£o
dos requisitos para matrÃ-cula.
Concurso: Escola de SaÃºde do ExÃ©rcito.
Escolaridade: curso superior em Medicina; FarmÃ¡cia ou Odontologia.
Requisitos: sexo masculino ou feminino; nascidos a partir de 1Âº de janeiro de 1981.
PrevisÃ£o de inscriÃ§Ãµes: julho/agosto.
Oferta de vagas no ano passado: 122 vagas, sendo 110 para mÃ©dicos; oito para dentistas e
quaro para farmacÃªuticos. O quantitativo de 2016 ainda nÃ£o foi divulgado.
RemuneraÃ§Ã£o no ano passado: R$8.877.
Taxa do ano passado: R$130.
Estrutura do processo seletivo: exame intelectual; inspeÃ§Ã£o de saÃºde e exame de aptidÃ£o
fÃ-sica; e comprovaÃ§Ã£o dos requisitos biogrÃ¡ficos exigidos.
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ServiÃ§o
http://www.eb.mil.br/

P�ina 3 / 3

