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FAÃ‡A O CURSO PREPARATÃ“RIO PARA O COLÃ‰GIO MILITAR NO CAPE - Saiba Mais /
InformaÃ§Ãµes sobre o curso: Whatsapp (21) 97632-7108
O ingresso de alunos no ColÃ©gio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ) Ã© realizado por meio de
concurso pÃºblico.
EstarÃ¡ habilitado Ã matrÃ-cula o candidato que, aprovado no concurso dentro do nÃºmero de
vagas estabelecido, satisfizer as condiÃ§Ãµes regulamentares exigidas na Portaria do
Comandante do ExÃ©rcito nÂº 042, de 6 de fevereiro de 2008 (Regulamento dos ColÃ©gios
Militares/R-69), bem como cumprir as diretrizes especÃ-ficas constantes do edital do concurso
e do manual do candidato.
Nesse contexto, o Concurso de AdmissÃ£o tradicionalmente de frequÃªncia anual, objetiva
selecionar alunos para ingressar no 6Âº Ano do Ensino Fundamental ou no 1Âº Ano do Ensino
MÃ©dio, por intermÃ©dio de provas de matemÃ¡tica, lÃ-ngua portuguesa e redaÃ§Ã£o,
realizadas no segundo semestre do ano.
Ingresso para dependentes de militares
A outra forma de ingresso, EXCLUSIVA PARA DEPENDENTES DE MILITARES DE
CARREIRA DO EXÃ‰RCITO AMPARADOS nas hipÃ³teses descritas pela Portaria do
Comandante do ExÃ©rcito nÂº 042, de 6 de fevereiro de 2008 (Regulamento dos ColÃ©gios
Militares/R-69), possibilita a inclusÃ£o do candidato como aluno do ColÃ©gio Militar
independente de concurso, do 6Âº ano do Ensino Fundamental ao 3Âº ano do Ensino MÃ©dio,
dentro do nÃºmero de vagas disponÃ-veis, considerando a capacidade fÃ-sica, os recursos
humanos e materiais deste ColÃ©gio.
Cabe destacar que esse Ãºltimo tipo de ingresso poderÃ¡ ser estendido aos dependentes dos
militares de carreira das outras ForÃ§as Armadas do Brasil e de naÃ§Ãµes amigas, bem como
aos dependentes dos Policiais Militares e Bombeiros Militares, os quais deverÃ£o atender Ã s
mesmas condiÃ§Ãµes regulamentares dos militares do ExÃ©rcito e mediante prÃ©via
autorizaÃ§Ã£o da Diretoria de EducaÃ§Ã£o PreparatÃ³ria e Assistencial, escalÃ£o Superior ao
ColÃ©gio Militar.
Provas de concursos anteriores
Para a leitura ou visualizaÃ§Ã£o dos arquivos Ã© necessÃ¡rio descompactÃ¡-lo com o
WinRAR ou WinZip.
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