Nº 59, terça-feira, 27 de março de 2018
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
(ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO)
EDITAL Nº 1/SCA, DE 26 DE MARÇO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO E MATRÍCULA
NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DAS
ÁREAS GERAL/AVIAÇÃO, MÚSICA E SAÚDE
REFERENTES AO CONCURSO DE ADMISSÃO PARA
MATRÍCULA EM 2019
O EXÉRCITO BRASILEIRO, por meio do Departamento
de Ensino e Cultura do Exército (DECEx), amparado na Lei nº
9.786, de 08 Fev 99 - Lei do Ensino no Exército e suas alterações,
e por intermédio da Escola de Sargentos das Armas (ESA), faz
saber que estão abertas, no período de 28 de março a 20 de abril de
2018, para o Concurso Público para Admissão aos Cursos de
Formação de Sargentos das Áreas Geral/Aviação, Música e Saúde,
com início em fevereiro de 2019 e término em dezembro de 2020
observadas as instruções a seguir.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I
Da Finalidade
Art. 1º Estas instruções reguladoras (IR) têm por finalidade
estabelecer as condições de execução do Concurso de admissão
(CA) destinado à matrícula nos Cursos de Formação de Sargentos
(CFS) da área Geral/Aviação, Música e Saúde, a se realizar em
âmbito nacional, bem como servir de base para a elaboração do
respectivo edital.
Parágrafo único. O CA abrange o exame intelectual (EI) e
outras etapas eliminatórias.
Seção II
Da Aplicação
Art. 2º As ações do CA, reguladas nestas instruções, se
aplicam:
I - ao(à)s candidato(a)s à matrícula nos CFS, tanto civis,
como militares;
II - aos militares e servidores civis envolvidos no
planejamento e condução das diferentes etapas do CA, inclusive os
integrantes das Juntas de Inspeção de Saúde (JIS), das comissões de
EI (elaboração e aplicação de provas) e das comissões de aplicação
dos exames físicos; e
III - aos órgãos, grandes comandos, organizações militares
(OM) e estabelecimentos de ensino (EstbEns) envolvidos na
divulgação e realização do CA.
CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO
Seção I
Dos Requisitos Exigidos
Art. 3º O(A) candidato(a) à inscrição no concurso de
admissão para admissão aos CFS das áreas Geral/Aviação, Música e
Saúde deverá satisfazer aos seguintes requisitos, a serem
comprovados até a data da matrícula:
I - ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a), conforme o
inciso I do art. 2º da Lei nº 12.705, de 2012;
II - ter concluído o ensino médio em EstbEns reconhecido
oficialmente, apresentando, no ato da matrícula, certificado de
conclusão devidamente registrado nos órgãos competentes, na forma
da legislação federal que regula a matéria; se estiver cursando a
última série desse nível escolar (3ª série) no ano da inscrição para
o CA, somente será habilitado(a) à matrícula se comprovar a
conclusão do ensino médio, antes do encerramento do CA, conforme
o inciso I do art. 3º da Lei nº 12.705, de 2012;
III - possuir, no mínimo, 17 (dezessete) e, no máximo, 24
(vinte e quatro) anos de idade para a área Geral/Aviação e possuir,
no mínimo, 17 (dezessete) e, no máximo, 26 (vinte e seis) anos de
idade para as áreas Música e Saúde, referenciadas a 31 de dezembro
do ano da matrícula, conforme as alíneas f) e g)do inciso III do art.
3º da Lei nº 12.705, de 2012;
IV - se militar da ativa de Força Armada ou de Força
Auxiliar, estar classificado, nos termos do Regulamento Disciplinar
do Exército, no mínimo, no comportamento "bom" ou equivalente
na Força específica, conforme o inciso XI do art. 2º da Lei nº
12.705, de 2012;
V - não ter sido julgado(a), em inspeção de saúde (IS),
"incapaz definitivamente" para o serviço ativo do Exército, da
Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar ou do Corpo de
Bombeiros Militar;
VI - estar em dia com suas obrigações perante o Serviço
Militar e a Justiça Eleitoral, quando aplicável, conforme o inciso VI
do art. 2º da Lei nº 12.705, de 2012;
VII - ter pago a Guia de Recolhimento da União (GRU),
preenchida com seus dados, referente à taxa de inscrição, se dela
não estiver isento;
VIII - se ex-integrante de qualquer uma das Forças
Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido(a) exofficio
por ter sido declarado(a) indigno(a) para o oficialato ou com ele
incompatível, excluído(a) ou licenciado(a) a bem da disciplina, salvo
em caso de reabilitação;
IX - não ser oficial, aspirante a oficial ou guarda-marinha
que esteja na ativa das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares,
podendo ser da reserva não-remunerada (de 2a classe, temporário);
X - se do sexo masculino, ter, no mínimo, 1,60m (um
metro e sessenta centímetros) de altura, sendo que esta limitação
não se aplica aos candidatos com até 16 (dezesseis) anos de idade,
desde que possuam a altura mínima de 1,57 m (um metro e
cinquenta e sete centímetros) e exame especializado revele a
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possibilidade do crescimento; ou se do sexo feminino, ter, no
mínimo, 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) de
altura, conforme o inciso XIII do art. 2º da Lei nº 12.705, de
2012;
XI - se menor de 18 (dezoito) anos, estar autorizado(a) por
seu responsável legal a submeter-se ao CA e, caso seja aprovado(a)
e classificado(a) nas vagas estabelecidas, a ser matriculado(a) no
CFS;
XII - não ser portador(a) de doença ou limitação
incapacitante para o exercício do cargo, a ser verificado na IS e na
Revisão Médica, conforme o inciso III do art. 2º da Lei nº 12.705,
de 2012;
XIII - possuir aptidão física que o(a) habilite ao ingresso na
carreira de sargento do EB, conforme o inciso IV do art. 2º da Lei
nº 12.705, de 2012;
XIV - possuir idoneidade moral que o(a) habilite ao
ingresso na carreira de sargento do EB e, ainda, não exercer ou não
ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança
nacional, conforme o art. 11 da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos
Militares), a ser apurada por meio de averiguação da vida pregressa
do(a) candidato(a);
XV - para os(as) candidatos(as) da área de Música,
comprovar ser possuidor de habilidade na execução de partituras
com o instrumento musical correspondente a um dos naipes
abrangidos pelas vagas estabelecidas em Portaria do Estado-Maior
do Exército (EME), a ser verificada através da realização do exame
de habilitação musical (EHM) específico do CA, objeto destas
Instruções;
XVI - para os(as) candidatos(as) da área de Saúde, ter
concluído o curso Técnico em Enfermagem até a data de sua
apresentação na organização militar de corpo de tropa (OMCT),
portando, nessa ocasião, cópia do certificado ou declaração de
conclusão do curso, autenticada em cartório, expedida pelo
estabelecimento de ensino civil responsável; o curso deverá ter seu
registro reconhecido pelo Ministério da Educação e pelo Conselho
Regional de Enfermagem (COREN), em conformidade com a
legislação federal;
XVII - os(as) candidatos(as) da área de Saúde deverão
apresentar registro no COREN;
XVIII - apresentar declaração de próprio punho quanto ao
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e sobre
recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão,
conforme o inciso XVI do art. 37 da CF 1988;
XIX - não apresentar tatuagens que façam alusão a
ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições
democráticas, a violência, a criminalidade, a ideia ou ato libidinoso,
a discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem ou,
ainda, a ideia ou ato ofensivo às Forças Armadas, conforme o inciso
VIII do art. 2º da Lei nº 12.705, de 2012.
XX - não estar na condição de réu(ré) em ação penal,
conforme o inciso IX do art. 2º da Lei nº 12.705, de 2012;
XXI - não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da
legislação vigente:
a) responsabilizado(a) por ato lesivo ao patrimônio público
de qualquer esfera do governo em processo disciplinar
administrativo, do qual não caiba mais recurso, contado o prazo a
partir da data do cumprimento da sanção; ou
b) condenado(a) em processo criminal transitado em
julgado, contando o prazo a partir da data do cumprimento da pena,
conforme o inciso X do art. 2º da Lei nº 12.705, de 2012.
Seção II
Do Processamento da Inscrição
Art. 4º O pedido de inscrição do(a) candidato(a), civil ou
militar, será feito por meio de ficha de inscrição, disponibilizada no
sítio da Escola de Sargentos das Armas (ESA) na Internet, dentro do
prazo estabelecido no Calendário Anual do CA, o qual será
publicado, juntamente com portaria específica do Departamento de
Educação e Cultura do Exército (DECEx) e com o respectivo edital
de abertura do CA.
Parágrafo único. A ficha de inscrição poderá ser obtida
também, por via postal, mediante solicitação do(a) candidato(a) à
ESA por meio de carta ou telefone. Nesse caso, o(a) candidato(a)
deverá postar o formulário preenchido dentro do mesmo prazo para
inscrições efetuadas pela Internet.
Art. 5º O preenchimento da ficha de inscrição será feito em
formulário eletrônico padronizado, elaborado pela ESA, de acordo
com orientação contida no Manual do Candidato, o qual estará
disponibilizado no sítio da Escola ou será fornecido impresso, via
postal. Deverão constar da ficha de inscrição:
I - as informações pessoais do(a) candidato(a);
II - a opção do(a) candidato(a) quanto à Organização
Militar Sede de Exame (OMSE), dentre as previstas no edital de
abertura do CA, onde deseja realizar o EI;
III - declaração do(a) candidato(a) de que aceita, de livre e
espontânea vontade, submeter-se às normas do CA e às exigências
do curso pretendido e da profissão militar, caso seja matriculado(a),
segundo as condições estabelecidas na Seção V do CAPÍTULO II
destas instruções;
IV - os naipes dos instrumentos para os quais deseja ser
submetido à prova prática do exame de habilitação musical, para
aqueles que escolherem a área Música - poderão ser escolhidos até
2 (dois) naipes; e
V - o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física
(CPF).
§ 1º Poderá ser autorizada a alteração de OMSE, mediante
requerimento feito de próprio punho pelo(a) candidato(a) e remetido
diretamente para a Seção de Concurso e Admissão da ESA, desde
que respeitado o prazo estipulado pelo Calendário Anual do CA aos
CFS.
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§ 2º No requerimento de alteração de OMSE, deverá
constar a justificativa para a solicitação de alteração, juntamente
com o novo endereço do(a) candidato(a). Na falta de um desses
dados, o requerimento será indeferido.
§ 3º O(A) candidato(a) deverá observar que as vagas da
área Geral/Aviação, estão reunidas num único conjunto para efeito
do EI e das demais etapas do CA, sendo as vagas da área
combatente, dos cursos de Infantaria, Cavalaria, Artilharia,
Engenharia e Comunicações, exclusivas para os candidatos do sexo
masculino.
Art. 6º Ao acessar o sítio da ESA na Internet
(http://www.esa.ensino.eb.br), o(a) candidato(a) deverá:
I - preencher corretamente a ficha de inscrição;
II - imprimir a GRU e pagá-la em uma agência bancária, se
dela não estiver isento;
III - ler o Manual do Candidato, disponibilizado
eletronicamente; e
IV - imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI),
o qual estará disponibilizado no referido sítio, dentro do prazo
previsto no Calendário Anual do CA.
Art. 7º O período de inscrição para o concurso constará do
respectivo Calendário Anual do CA, referido ao edital
correspondente. Não serão aceitas inscrições realizadas fora desse
prazo. Para fins de comprovação do prazo para a inscrição efetuada
via postal, será considerada a data registrada pelos Correios,
constante do carimbo de postagem.
Art. 8º A inscrição somente será efetivada e confirmada
mediante o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência
bancária, sítio de banco na Internet ou correspondente, até o
primeiro dia útil após o último dia de inscrição, ou após o
deferimento do Comandante da ESA quanto a requerimento de
solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição, em
conformidade com estas instruções.
I - A confirmação do pagamento será realizada mediante
consulta ao sistema bancário. Não serão confirmadas as inscrições
de candidatos que, por qualquer motivo, não concretizaram o
pagamento dentro do prazo previsto no Calendário Anual do CA.
II - O(A) candidato(a) deverá solicitar a isenção do
pagamento da taxa de inscrição por meio de requerimento ao
Comandante da ESA, enviando-o diretamente à Seção de Concurso,
via SEDEX, dentro do prazo estabelecido no Calendário Anual do
CA. Serão indeferidos requerimentos via fax ou correio eletrônico.
Art. 9º O Manual do Candidato conterá todas as normas
relativas ao CA aos CFS, de acordo com estas instruções, o
Calendário Anual aprovado pelo DECEx e o respectivo edital de
abertura.
Art. 10. O(A) candidato(a) que contrariar, ocultar ou
adulterar qualquer informação relativa às condições exigidas para a
inscrição e matrícula - constantes do art. 3º destas instruções - será
considerado(a) inabilitado(a) ao concurso de admissão, sendo dele
eliminado e excluído(a), tão logo seja descoberta e comprovada a
irregularidade. Caso o problema não seja constatado antes da data
da matrícula e esta for efetuada, o(a) aluno(a) enquadrado(a) nesta
situação será excluído(a) e desligado(a) do CFS, em caráter
irrevogável, em qualquer época. Os responsáveis pela irregularidade
estarão sujeitos às sanções disciplinares cabíveis ou a responderem
a inquérito policial, se houver indício de crime.
Art. 11. O(A) candidato(a) militar deverá informar
oficialmente ao seu comandante, chefe ou diretor sobre sua inscrição
para o concurso de admissão, para que sejam tomadas as
providências cabíveis por parte da instituição a que pertence, de
acordo com as normas vigentes. O comandante, chefe ou diretor que
vier a verificar que seu subordinado não satisfaz a um ou mais dos
requisitos constantes do art. 3º destas instruções deverá informar tal
fato à ESA que, de posse das informações, anulará a inscrição do(a)
candidato(a).
Art. 12. O(A) candidato(a) inscrito(a) por terceiros ou
procurador nomeado assume total responsabilidade pelas
informações prestadas na ficha de inscrição, arcando com todas as
consequências de eventuais erros de seu procurador.
Art. 13. Caberá à ESA realizar o cadastramento final do(a)s
candidato(a)s.
Art. 14. A informação ao(à) candidato(a) acerca do
deferimento de sua inscrição será registrada, pela ESA, no CCI, que
deverá ser obtido pelo(a) candidato(a) mediante recebimento via
postal (inscrição realizada por carta ou no caso de solicitação de
inscrição por telefone) ou pelo acesso ao sítio da ESA (inscrição
realizada pela Internet), após o pagamento da taxa de inscrição. A
impressão do CCI, disponibilizado no endereço eletrônico da ESA,
será de responsabilidade do(a) próprio(a) candidato(a).
Art. 15. Quando da confirmação dos dados da ficha de
inscrição, o(a) candidato(a) receberá um protocolo e uma senha,
com a qual poderá ter acesso à ficha e, se for o caso, realizar
alterações em seus dados para a realização do EI, até o último dia
previsto no Calendário Anual do CA. Nos casos em que a ficha de
inscrição for solicitada por telefone à ESA, o(a) candidato(a) deverá
requerer, novamente por telefone ou por meio do sítio da ESA, uma
nova ficha de inscrição para alteração de dados, obedecendo o
mesmo prazo estabelecido neste artigo.
Art. 16. O(A) candidato(a) que tiver o seu CCI recebido por terceiros
(pela Internet ou carta) assume total responsabilidade pelas informações
contidas naquele documento, arcando com todas as consequências de
eventuais erros em seus dados constantes da ficha de inscrição. Sendo também
de inteira responsabilidade do candidato(a), a conferência se a OMSE
escolhida para o EI esta correta, bem como de local para a realização do EI.
Art. 17. A documentação a ser apresentada pelo(a)
candidato(a) e a taxa que deverá pagar para a sua inscrição somente
terão validade para o CA (que abrange o EI) ao qual se referirem.
Art. 18. Caberá ao Comandante da ESA o deferimento ou
indeferimento das inscrições requeridas.
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