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Pela primeira vez ofertando vagas para mulheres, a Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do
ExÃ©rcito (EsPCEx) segue recebendo inscriÃ§Ãµes para um total de 440 oportunidades.
Desse total, 400 sÃ£o destinadas a candidatos do sexo masculino e 40 para o sexo feminino.
Os classificados farÃ£o um curso de trÃªs anos na escola preparatÃ³ria. Se concluÃ-rem a
formaÃ§Ã£o com aproveitamento, ingressam na carreira militar com remuneraÃ§Ã£o bruta
inicial de R$6.747,81 mensais.
Inscreva-se no nosso canal do Youtube e assista Ã s videoaulas para concursos.
Dentre os requisitos bÃ¡sicos para participar estÃ£o: ter o ensino mÃ©dio completo e possuir
no mÃ-nimo, 17 e no mÃ¡ximo de 22 anos de idade completos atÃ© 31 de dezembro de 2017.
As inscriÃ§Ãµes sÃ£o realizadas por meio do site da EsPCex atÃ© o dia 28 de junho. Como
procedimento, os candidatos devem preencher a ficha de inscriÃ§Ã£o e imprimir o boleto no
valor R$90. O pagamento da taxa poderÃ¡ ser feito atÃ© o dia 4 de julho.
O processo seletivo Ã© composto por dois dias de prova. A primeira avaliaÃ§Ã£o acontece no
dia 10 de setembro quando os candidatos terÃ£o que resolver questÃµes de PortuguÃªs,
RedaÃ§Ã£o, FÃ-sica e QuÃ-mica. No dia seguinte, serÃ¡ a vez das provas de MatemÃ¡tica,
Geografia, HistÃ³ria e InglÃªs.
A listagem dos classificados nesta etapa serÃ¡ divulgada no dia 30 de novembro. O concurso
ainda terÃ¡ etapas de comprovaÃ§Ã£o dos requisitos biogrÃ¡ficos, inspeÃ§Ã£o de saÃºde e
exame de aptidÃ£o fÃ-sica. Todas tÃªm carÃ¡ter eliminatÃ³rio.
As convocaÃ§Ãµes dos classificados no concurso serÃ£o realizadas nos dias 25 e 30 de
janeiro de 2017. O curso de formaÃ§Ã£o terÃ¡ duraÃ§Ã£o de cinco anos. O primeiro ano serÃ¡
ministrado em Campinas, SÃ£o Paulo e, caso concluam esta etapa com aproveitamento, os
candidatos serÃ£o designados para a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em
Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro.
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