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A EsPCEx Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do ExÃ©rcito divulgou o edital para abertura do
concurso com oferta de 445 vagas para ingresso no Curso de FormaÃ§Ã£o e GraduaÃ§Ã£o
de Oficiais de Carreira do exÃ©rcito brasileiro.
Para a ampla concorrÃªncia, serÃ£o 320 vagas para o sexo masculino e 36 vagas para o sexo
feminino. Para as vagas reservadas aos candidatos negros serÃ£o 80 (oitenta) vagas para o
sexo masculino e 9 (nove) vagas para o sexo feminino.
Interessados devem acessar o site da EsPCEx (www.espcex.ensino.eb.br/) a partir de hoje, dia
09, atÃ© 08 de junho de 2018. A taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$ 90 e o boleto de inscriÃ§Ã£o
deve ser pago atÃ© 12 de junho de 2018.
Sobre o concurso
Este Manual do Candidato tem por finalidade informar as condiÃ§Ãµes de execuÃ§Ã£o do
Processo Seletivo (PS) destinado Ã matrÃ-cula, em 2019, no Curso de FormaÃ§Ã£o e
GraduaÃ§Ã£o de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar BÃ©lico, realizado em Ã¢mbito
nacional. O Processo Seletivo compÃµe-se das seguintes etapas: Â– 1Âª etapa (realizada nas
GuarniÃ§Ãµes de Exame e nas OrganizaÃ§Ãµes Militares Sede de Exame Â– OMSE),
constituÃ-da por um exame intelectual, realizado em dois dias consecutivos; Â– 2Âª etapa
(realizada na EsPCEx), com a InspeÃ§Ã£o de SaÃºde, o Exame de AptidÃ£o FÃ-sica, a
AvaliaÃ§Ã£o PsicolÃ³gica e a ComprovaÃ§Ã£o dos Requisitos para a MatrÃ-cula.
SOBRE O CURSO
O curso, de nÃ-vel superior, serÃ¡ realizado em 5 (cinco) anos em regime de internato; 1 (um)
ano nas instalaÃ§Ãµes da EsPCEx, em Campinas-SP, onde o militar em formaÃ§Ã£o recebe o
tÃ-tulo de aluno; e 4 (quatro) anos nas instalaÃ§Ãµes da Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN), na cidade de Resende-RJ, onde o militar em formaÃ§Ã£o recebe o tÃ-tulo de cadete.
Durante a realizaÃ§Ã£o do curso na AMAN, o cadete do sexo masculino optarÃ¡ por um dos
seguintes cursos: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, ComunicaÃ§Ãµes, IntendÃªncia
e Material BÃ©lico. Essa escolha estarÃ¡ subordinada ao rendimento escolar, dentro dos
percentuais estabelecidos pelo Estado-Maior do ExÃ©rcito, conforme o preconizado pelo
Regimento Interno da AMAN. A cadete do sexo feminino, no processo de escolha, poderÃ¡
optar pelos cursos de IntendÃªncia ou de Material BÃ©lico.
INSCREVA-SE NO NOSSO CANAL DO YOUTUBE E VEJA QUESTÃ•ES RESOLVIDAS
SOBRE CONCURSOS
NOVIDADE NO CONCURSO:
COTA DE 20% RESERVADA A NEGROS No atual Processo Seletivo 20% das vagas, de cada
um dos universos Â– masculino e feminino, serÃ£o destinadas para candidatos negros,

P�ina 1 / 2

Concurso para EsPCEx: 445 vagas para ensino médio
http://capecurso.com.br/site/modules/news/article.php?storyid=11925

conforme o previsto na Lei nÂº 12.990/14 (ADC 41/2018).
Detalhes do concurso EsPCEx 2018:
Concurso: Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do ExÃ©rcito (Concurso EsPCEx 2018)
Cargo: Cadete
Escolaridade: nÃ-vel mÃ©dio
NÃºmero de vagas: 445
RemuneraÃ§Ã£o: de R$ 6.268,00 apÃ³s a formatura
InscriÃ§Ãµes: 09 de maio a 08 de junho de 2018
Taxa de inscriÃ§Ã£o: R$ 90,00
Data da prova objetiva: 29 e 30 de setembro de 2018
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