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O ExÃ©rcito oferece mais uma oportunidade para jovens que desejam ingressar na carreira
militar. AtÃ© o dia 14 de julho, prosseguem abertas as inscriÃ§Ãµes para o concurso de
admissÃ£o Ã Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do ExÃ©rcito (EsPCEx 2011). Para a
seleÃ§Ã£o, que admite apenas candidatos do sexo masculino, a oferta Ã© de 520 vagas nesta
ediÃ§Ã£o.
O concurso Ã© aberto para participantes de todo o paÃ-s que tenham concluÃ-do, no
mÃ-nimo, a 2Âº sÃ©rie do ensino mÃ©dio. A escola Ã© a porta de entrada para estudantes
que sonham em ingressar no ExÃ©rcito, jÃ¡ que, apÃ³s a conclusÃ£o do curso, os aprovados
sÃ£o encaminhados automaticamente Ã Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).
Na Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do ExÃ©rcito (EsPCEx) os jovens recebem aulas cujo
conteÃºdo equivale ao 3Â° ano do ensino mÃ©dio. Durante o curso os alunos recebem
bolsa-auxÃ-lio no valor de R$740,95.
As inscriÃ§Ãµes devem ser feitas somente pela internet. Para validÃ¡-la Ã© preciso efetuar o
pagamento de uma taxa de R$70 atÃ© 16 de julho. AlÃ©m da escolaridade citada, para
preencher uma das vagas Ã© preciso atender algumas exigÃªncias como possuir
nacionalidade brasileira, idade entre 16 e 21 anos (completados entre 1Âº de janeiro e 31 de
dezembro do ano da matrÃ-cula) e ser solteiro, viÃºvo, separado judicialmente ou divorciado,
alÃ©m de altura de, no mÃ-nimo, 1,60 metros.
No mÃªs de setembro serÃ¡ iniciado o processo seletivo. No dia 18, a primeira etapa do
concurso serÃ¡ composta por provas FÃ-sica-QuÃ-mica e Geografia- HistÃ³ria. JÃ¡ no dia 19
serÃ£o aplicados exames de MatemÃ¡tica e PortuguÃªs, alÃ©m de RedaÃ§Ã£o.
Os candidatos aprovados passam para a segunda fase da seleÃ§Ã£o. Nesta ocasiÃ£o,
participam de eventos complementares, entre eles inspeÃ§Ã£o de saÃºde, exame de aptidÃ£o
fÃ-sica, verificaÃ§Ã£o de dados biogrÃ¡ficos e revisÃ£o mÃ©dica.
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