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O ExÃ©rcito jÃ¡ definiu as principais regras para o concurso de admissÃ£o ao ColÃ©gio Militar
do Rio de Janeiro (CMRJ). SerÃ£o oferecidas 55 vagas, sendo 45 para o 6Âº ano do ensino
fundamental e dez para a 1Âª sÃ©rie do ensino mÃ©dio. Podem participar candidatos de
ambos os sexos.
Segundo os organizadores, as inscriÃ§Ãµes serÃ£o realizadas de 22 de agosto a 23 de
setembro. O valor da taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© R$75. Os pedidos de isenÃ§Ã£o da taxa de
inscriÃ§Ã£o deverÃ£o ser feitos de 5 a 9 de setembro. A lista dos isentos sairÃ¡ no dia 14 de
setembro.Cape Cursos
O CMRJ tambÃ©m adiantou que as inscriÃ§Ãµes serÃ£o feitas somente pela internet, dentro
do prazo, na pÃ¡gina eletrÃ´nica da instituiÃ§Ã£o. O manual do candidato, que deve ser
divulgado atÃ© o inÃ-cio da prÃ³xima semana, trarÃ¡ o detalhamento das instruÃ§Ãµes para os
procedimentos de inscriÃ§Ã£o.
Para concorrer Ã s vagas do ensino fundamental, os interessados deverÃ£o ter concluÃ-do ou
estar cursando o 5Âº ano do ensino fundamental e completar dez anos atÃ© 31 de dezembro
de 2012 ou ter menos de 13 anos em 1Âº de janeiro de 2012. JÃ¡ para as vagas da 1Âº sÃ©rie
Ã© necessÃ¡rio ter concluÃ-do ou estar cursando o 9Âº ano do ensino fundamental e completar
14 anos atÃ© 31 de dezembro de 2012 ou ter menos de 18 anos em 1Âº de janeiro de
2012.Cape Kids
De acordo com o calendÃ¡rio divulgado pelo ExÃ©rcito, a seleÃ§Ã£o comeÃ§arÃ¡ no dia 16 de
outubro, quando serÃ¡ aplicada a prova de MatemÃ¡tica, eliminatÃ³ria e classificatÃ³ria. Os
aprovados nessa fase farÃ£o o exame de LÃ-ngua de Portuguesa, previsto para o dia 6 de
novembro. Essa etapa tambÃ©m Ã© eliminatÃ³ria e classificatÃ³ria.
O processo seletivo compreende, ainda, inspeÃ§Ã£o de saÃºde e comprovaÃ§Ã£o de
requisitos biogrÃ¡ficos, ambas eliminatÃ³rias. No ano passado, o ColÃ©gio Militar ofereceu um
total de 60 vagas e recebeu 4.165 inscriÃ§Ãµes, sendo 1.198 para o 1Âº ano do ensino
mÃ©dio e 2.967 para o 6Âº ano do ensino fundamental.
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