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Quem se inscreveu para o concurso de admissÃ£o ao ColÃ©gio Militar do Rio de Janeiro
(CMRJ) deve ficar atento: daqui a alguns dias, a organizaÃ§Ã£o do concurso disponibiliza o
cartÃ£o de confirmaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o. No documento, disponÃ-vel no site do ColÃ©gio
Militar a partir do dia 2 de outubro, os candidatos poderÃ£o tambÃ©m conferir o local da
primeira prova do processo seletivo.
Esta etapa inicial acontece dia 16 de outubro. Neste dia, os estudantes, que tentam ingressar
no 6Âº ano do ensino fundamental e no primeiro ano do ensino mÃ©dio, serÃ£o submetidos a
um exame de MatemÃ¡tica de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e classificatÃ³rio. Os candidatos poderÃ£o
realizar a prova das 9 Ã s 12 horas.
Os aprovados nesta etapa ainda serÃ£o submetidos a exame de LÃ-ngua Portuguesa, que
acontecerÃ¡ dia 6 de novembro, tambÃ©m no mesmo horÃ¡rio. Neste dia, os concorrentes
irÃ£o responder a questÃµes discursivas e objetivas. A divulgaÃ§Ã£o das notas finais do
exame intelectual acontecerÃ¡ dia 2 de dezembro de 2011.
Os classificados nestas fases ainda passarÃ£o, por revisÃ£o mÃ©dica e comprovaÃ§Ã£o de
requisitos biogrÃ¡ficos, ambas eliminatÃ³rias. A convocaÃ§Ã£o para a inspeÃ§Ã£o de saÃºde
tambÃ©m acontecerÃ¡ dia 2 de dezembro. Tais avaliaÃ§Ãµes ocorrerÃ£o durante o mÃªs de
janeiro de 2012. JÃ¡, a matrÃ-cula dos novos alunos deverÃ¡ ser feita entre os meses de
janeiro e fevereiro do ano que vem.
No ano passado, o ColÃ©gio Militar ofereceu 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.
O Cape cursos preparatÃ³rios localiza-se no bairro de Realengo - RJ. Clique aqui e acesse o
nosso site de cursos preparatÃ³rios para o 5Âº ano.
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