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Candidatos que pretendem ingressar na carreira militar podem aguardar a divulgaÃ§Ã£o de
editais de dois importantes concursos, ambos do ExÃ©rcito. A Escola PreparatÃ³ria de
Cadetes do ExÃ©rcito (EsPCEx) e a Escola de SaÃºde do ExÃ©rcito (EsSEx) devem tornar
pÃºblicas, em breve, as regras de suas prÃ³ximas seleÃ§Ãµes.
De acordo com a assessoria da instituiÃ§Ã£o, o edital para a EsPCEx deve sair no final do
mÃªs de abril, jÃ¡ que o processo seletivo, em geral, tem inÃ-cio em junho. JÃ¡ para a EsSEx, a
previsÃ£o Ã© que o edital seja liberado no inÃ-cio de abril, mÃªs em que o concurso costuma
ser aberto.
A seleÃ§Ã£o do ano passado para a EsPCEx foi destinada apenas a candidatos do sexo
masculino, que disputaram 520 vagas. Na ocasiÃ£o, a exigÃªncia era de que os participantes
tivessem concluÃ-do a segunda sÃ©rie do ensino mÃ©dio, tivessem idade entre 16 e 21 anos
e altura de, no mÃ-nimo 1,60m.
Nos dois anos de formaÃ§Ã£o, os alunos ganhavam bolsa de R$740,95. A seleÃ§Ã£o para a
EsPCEx inclui exames intelectuais (provas de FÃ-sica, QuÃ-mica, Geografia, HistÃ³ria,
MatemÃ¡tica, PortuguÃªs e uma RedaÃ§Ã£o), alÃ©m de inspeÃ§Ã£o de saÃºde e avaliaÃ§Ã£o
de aptidÃ£o fÃ-sica.
JÃ¡ a seleÃ§Ã£o para a EsSEx, que ofereceu 95 vagas para o Curso de FormaÃ§Ã£o de
Oficiais, Ã© aberta a candidatos de ambos os sexos. No processo seletivo do ano passado,
para concorrer era preciso ter o nÃ-vel superior completo nas Ã¡reas de Medicina, FarmÃ¡cia
ou Odontologia. Os vencimentos iniciais, nestes casos, sÃ£o de R$6.656,54 mensais.
AlÃ©m disso, a idade mÃ-nima para concorrer a uma vaga Ã© de 20 anos e a mÃ¡xima, de 36.
ExigÃªncias quanto Ã estatura tambÃ©m costumam fazer parte do edital. Candidatos do sexo
masculino precisam ter, no mÃ-nimo 1,60m e candidatos do sexo feminino, 1,55m.
No concurso de admissÃ£o, serÃ£o cobradas questÃµes de conhecimentos gerais e
especÃ-ficos, alÃ©m de idioma estrangeiro. Os participantes ainda passam por uma
inspeÃ§Ã£o de saÃºde, exame de aptidÃ£o fÃ-sica e revisÃ£o mÃ©dica.
A EsSEx abriu, tambÃ©m no ano passado, uma seleÃ§Ã£o para 100 vagas no curso de
formaÃ§Ã£o de sargento tÃ©cnico em Enfermagem. A remuneraÃ§Ã£o inicial, neste caso, era
de R$2.962,14.
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