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A Escola PreparatÃ³ria de Cadetes do ExÃ©rcito (EsPCEx) recebe inscriÃ§Ãµes para o
concurso de admissÃ£o atÃ© o dia 22 de junho. SÃ£o 520 vagas, destinados a brasileiros
natos e do sexo masculino. Um dos atrativos da seleÃ§Ã£o Ã© a remuneraÃ§Ã£o, que chega
a R$5.858,71 apÃ³s o curso de formaÃ§Ã£o, quando os formados passam Ã condiÃ§Ã£o de
aspirante a oficial.
Os interessados em participar devem ficar atentos Ã escolaridade exigida, pois houve uma
alteraÃ§Ã£o em relaÃ§Ã£o ao concurso do ano passado. AtÃ© entÃ£o, os aprovados
cursavam o terceiro ano do ensino mÃ©dio na prÃ³pria instituiÃ§Ã£o e depois seguiam para a
Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). A partir de agora, Ã© necessÃ¡rio que jÃ¡
tenham concluÃ-do o ensino mÃ©dio ou estejam cursando seu Ãºltimo ano. Contudo, neste
caso, devem concluÃ--lo antes do fim do processo seletivo.
Quem deseja se inscrever no concurso deve respeitar alguns requisitos de idade e altura. Para
concorrer, Ã© preciso ter, no mÃ-nimo, 17 anos e, no mÃ¡ximo, 22 anos completados no
perÃ-odo de 1Âº de janeiro atÃ© 31 de dezembro de 2012, ano da matrÃ-cula. AlÃ©m disso,
Ã© exigido, no mÃ-nimo, 1,60m de altura. Para os candidatos com atÃ© 16 anos de idade, cujo
exame especializado aponte a possibilidade de crescimento, admite-se a altura mÃ-nima de
1,57m. No entanto, caso seja menor de idade, Ã© necessÃ¡rio ter sua participaÃ§Ã£o
autorizada por seu responsÃ¡vel legal.
Para efetuar inscriÃ§Ã£o, o candidato deve preencher a ficha de inscriÃ§Ã£o, disponÃ-vel na
internet, e imprimir o boleto, no valor de R$75, que pode ser pago em qualquer agÃªncia
bancÃ¡ria, atÃ© 24 de junho.
O concurso Ã© dividido em duas fases, sendo a primeira, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e
classificatÃ³rio, abrangendo o exame intelectual, que serÃ¡ realizado em quatro dias, divididos
em dois fins de semana. HaverÃ¡ provas de MatemÃ¡tica, PortuguÃªs, FÃ-sica, QuÃ-mica,
Geografia e HistÃ³ria, InglÃªs e redaÃ§Ã£o. A segunda etapa serÃ¡ composta por
verificaÃ§Ã£o dos requisitos biogrÃ¡ficos, inspeÃ§Ã£o de saÃºde e exame de aptidÃ£o fÃ-sica,
apenas eliminatÃ³rio.
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