
Nº 123, quarta-feira, 1 de julho de 200920 3ISSN 1677-7069

inscrição se efetivado por qualquer motivo. Art. 12. O candidato que
tiver sido inscrito com base em alguma informação errada e que
contrarie um ou mais dos requisitos exigidos para matrícula, por
omissão ou adulteração dos dados pessoais constantes dos docu-
mentos apresentados, será considerado inabilitado ao concurso, e dele
eliminado, tão logo seja descoberta e comprovada a irregularidade.
Caso a matrícula tenha sido efetuada, o aluno enquadrado nessa
situação será excluído e desligado, conforme prescrito no Regula-
mento dos Colégios Militares. Os responsáveis pela irregularidade
estarão sujeitos às sanções disciplinares cabíveis ou a responder a
inquérito policial, se houver indício de crime. Seção III - Da taxa de
inscrição. Art. 13. A taxa de inscrição destina-se a cobrir as despesas
com a realização do processo seletivo e terá seu valor fixado anual-
mente pelo DECEx. Art. 14. A taxa de inscrição deverá ser paga de
acordo com instruções específicas de cada CM. Art. 15. Não haverá
restituição da taxa de inscrição, em qualquer hipótese. Art. 16. Estão
isentos do pagamento da taxa de inscrição os filhos menores de ex-
combatentes da Segunda Guerra Mundial, e também os filhos me-
nores dos falecidos ou incapacitados em ação, em consequência de
sua participação efetiva em operações bélicas, como integrante da
Força do Exército, da Força Expedicionária Brasileira (FEB), da For-
ça Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra ou da Marinha Mercante,
de acordo com a Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, e o
Decreto nº 26.992, de 1º de agosto de 1949, desde que apresentem os
documentos comprobatórios. CAPÍTULO III - DAS ETAPAS E DOS
ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO SELETIVO. Seção I - Das
etapas do processo seletivo. Art. 17. O processo seletivo para a
matrícula no 6º ano/EF (equivalente à 5ª série/EF, no sistema de
ensino fundamental com duração de oito anos) e no 1º ano/EM dos
CM visa à avaliação e classificação dos candidatos. Será realizado no
âmbito regional de cada CM, selecionando os candidatos que de-
monstrarem possuir capacidade intelectual e condições de saúde com-
patíveis com as exigências decorrentes das atividades previstas nos
documentos curriculares dos CM. Art. 18. O processo seletivo será
realizado anualmente nas mesmas datas para todos os CM, de acordo
com o número de vagas e calendário fixados anualmente pelo DE-
CEx, e será composto das seguintes etapas: I - concurso de admissão,
constituído de um exame intelectual (EI), de caráter eliminatório e
classificatório, para todos os candidatos inscritos; II - revisão médica,
de caráter eliminatório; e III - comprovação dos requisitos biográficos
dos candidatos, de caráter eliminatório. Seção II - Dos aspectos gerais
do processo seletivo. Art. 19. Caberá a cada CM a preparação e
execução do EI, com provas distintas dos demais colégios, a revisão
médica na área de sua sede, a elaboração da listagem final dos
aprovados no concurso e a convocação dos candidatos para as di-
ferentes etapas do processo seletivo. Art. 20. A classificação geral do
concurso de admissão, para o respectivo CM, será estabelecida numa
relação, com base na ordem decrescente das notas finais do EI
(NF/EI) obtidas pelos candidatos. Constituir-se-á na referência para a
chamada (convocação) e o preenchimento das vagas no CM, per-
mitindo a contagem do número de candidatos a serem convocados
para as demais etapas do processo seletivo. Art. 21. Caberá à Di-
retoria de Ensino Preparatório e Assistencial (DEPA) a supervisão e
coordenação geral do processo seletivo para matrícula nos CM. Art.
22. Todas as informações sobre a regulamentação do concurso cons-
tarão de edital, a ser publicado no Diário Oficial da União (DOU).
CAPÍTULO IV - DO EXAME INTELECTUAL. Seção I - Da cons-
tituição do exame intelectual. Art. 23. O exame intelectual (EI) cons-
tará de provas escritas, a serem realizadas nas datas previstas no
Calendário Anual do Processo Seletivo, nos locais e horários pre-
vistos no "Manual do Candidato" de cada CM, e aplicadas a todos os
candidatos inscritos. Versará sobre as disciplinas e assuntos rela-
cionados no edital de abertura do concurso. As provas componentes
do EI serão as seguintes: I - Matemática - composta de 100% (cem
por cento) de questões objetivas (itens de múltipla escolha), com
duração máxima de 2 (duas) horas; II - Língua Portuguesa - composta
de 70% (setenta por cento) de questões objetivas e de 30% (trinta por
cento) referentes a uma produção textual (redação), com duração
máxima de 2 (duas) horas; será realizada somente pelos candidatos
aprovados na prova de Matemática. Art. 24. O candidato deverá
transcrever suas respostas às questões das provas nos cartões e/ou
folhas de respostas, que serão os únicos documentos válidos para a
correção. Para preencher os cartões e/ou folhas de respostas, o can-
didato somente deverá marcar as respostas utilizando caneta esfe-
rográfica de tinta azul ou preta. O preenchimento desses cartões e/ou
folhas de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que
deverá proceder em conformidade com as instruções contidas nesses
mesmos documentos e com as orientações específicas a serem dadas
pela Comissão de Aplicação e Fiscalização (CAF) das provas. Art.
25. Os prejuízos advindos de marcações incorretas nos cartões e/ou

folhas de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.
Serão consideradas marcações incorretas as que forem feitas com
qualquer outra caneta que não seja esferográfica de tinta azul ou
preta, ou que estiverem em desacordo com estas instruções e com os
modelos dos cartões de respostas, tais como: dupla marcação, mar-
cação rasurada, marcação emendada, campo de marcação não pre-
enchido integralmente, marcas externas às quadrículas, indícios de
marcações apagadas, uso de lápis, dentre outras. As marcações in-
corretas ou a utilização de qualquer outro tipo de caneta poderá
acarretar erro de leitura por parte do equipamento usado na correção,
cabendo ao candidato a responsabilidade pela consequente pontuação
0,0 (zero) atribuída à respectiva questão ou item da prova. O emprego
de lápis e borracha no rascunho é opcional, mas não será objeto de
qualquer correção ou avaliação. Art. 26. Na realização da questão
discursiva não será aceita a utilização de lápis, sendo considerada
para correção apenas a resposta redigida nas folhas de redação, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Art. 27. Durante a rea-
lização da prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, ou comunicação destes com outras
pessoas não autorizadas. Art. 28. Em caso de algum candidato iden-
tificar o cartão de respostas ou folha de redação fora dos locais para
isto destinados, a respectiva prova será anulada e ele será eliminado
do concurso. Seção II - Dos procedimentos nos locais do EI, da sua
organização, datas e horários das provas. Art. 29. O candidato deverá
comparecer ao local designado (local de prova) com antecedência de,
pelo menos, 1h 30min (uma hora e trinta minutos) em relação ao
horário previsto para o início do tempo destinado à realização das
provas do EI em cada uma das datas previstas, munido do seu Cartão
de Identificação e do material permitido para resolução das questões
e marcação das respostas. Art. 30. São de responsabilidade exclusiva
do candidato e de seu responsável o comparecimento ao local de
realização do EI, nas datas e horários determinados no "Manual do
Candidato". Art. 31. Os portões de acesso aos locais do EI serão
fechados 1 (uma) hora antes do início de cada prova, conforme
previsto no "Manual do Candidato" de cada CM. A partir desse
momento não mais será permitida a entrada de candidatos para rea-
lizarem a prova. Art. 32. Somente será admitido o acesso aos locais
de prova, para os quais estejam designados, dos candidatos inscritos
no concurso. Os seus responsáveis e familiares poderão permanecer
nas imediações, em locais previamente determinados pelo CM, aguar-
dando o término da prova. Art. 33. Não haverá segunda chamada para
a realização de qualquer uma das provas. O não comparecimento para
a sua realização, por qualquer motivo, implicará a eliminação au-
tomática do candidato. Seção III - Da identificação do candidato. Art.
34. Ao comparecer ao local designado para realizar a prova, o can-
didato deverá apresentar seu Cartão de Identificação. Art. 35. A CAF
realizará a identificação do candidato mediante a conferência dos seus
dados na listagem dos inscritos no concurso. Seção IV - Do material
permitido nos locais de provas e das restrições de comunicação. Art.
36. Para a realização das provas, o candidato somente poderá con-
duzir e utilizar o seguinte material: canetas esferográficas de tinta
azul ou preta, lápis (apenas para rascunho), borracha e prancheta sem
qualquer tipo de inscrição e sem equipamento eletrônico. O material
não poderá conter qualquer tipo de inscrição, exceto as de carac-
terização (marca, fabricante, modelo). Art. 37. Não será permitido ao
candidato adentrar aos locais de provas portando gorro, chapéu, boné
ou similar, viseira, lenço de cabelo, cachecol, bolsas, mochilas, livros,
impressos, anotações, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou
anotações, bem como qualquer outro item diferente do listado como
autorizado. Os cabelos e as orelhas do candidato deverão estar sempre
visíveis. Também não lhe será permitido portar aparelhos eletroe-
letrônicos, tais como máquinas calculadoras ou similares, "bips", te-
lefones celulares, walkman, aparelhos radiotransmissores, palmtops,
pagers, receptores de mensagens, gravadores, mp3, mp4 ou qualquer
tipo de material que não os autorizados nestas Instruções. Art. 38. A
CAF poderá vetar o uso de relógios ou outros instrumentos sobre os
quais sejam levantadas dúvidas quanto à possibilidades de recebi-
mento de mensagens de qualquer natureza pelo candidato. Art. 39. Os
CM não se responsabilizarão pela guarda de quaisquer objetos dos
candidatos cuja posse não seja permitida no local da prova. Art. 40.
Não serão permitidos, durante a realização da prova: I - o empréstimo
de material de qualquer pessoa para candidato, ou entre candidatos; e
II - a comunicação entre candidatos. Art. 41. Os integrantes das CAF
e seus auxiliares não poderão portar nem utilizar aparelhos de te-
lefonia celular durante o tempo destinado à realização do EI. Seção V
- Da aplicação das provas. Art. 42. Em cada local de exame, a
aplicação das provas será conduzida por uma CAF, nomeada pelo
comandante do respectivo CM e constituída de acordo com as Nor-
mas para as Comissões de Exame Intelectual, aprovadas pela Portaria
nº 64-DEP, de 16 de novembro de 1999. Art. 43. A CAF procederá

conforme instruções particulares elaboradas e expedidas pelo CM,
desde que não contrariem estas Instruções, sendo-lhe vedada o em-
préstimo ou a cessão de qualquer material ao candidato. Art. 44. Os
candidatos somente poderão sair do local de prova do EI após trans-
corridos dois terços do tempo total destinado à realização da prova.
Seção VI - Da reprovação no EI e eliminação do concurso. Art. 45.
Será considerado reprovado no EI e eliminado do concurso o can-
didato que for enquadrado numa ou mais das seguintes situações: I -
não obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos no

total das questões relativas a cada uma das provas, correspondendo à
nota 5,00 (cinco, com aproximação de centésimos); II - utilizar-se ou
tentar utilizar-se de meios ilícitos para a resolução das provas ("cola",
material de uso não permitido, comunicação com outras pessoas,
etc.); III - fazer rasuras ou marcações nos cartões e/ou folhas de
respostas, seja com o intuito de identificá-los para outrem, seja por
erro de preenchimento; ou, ainda, assinar fora dos locais para isto
destinados nesses documentos; IV - contrariar determinações da CAF
ou cometer qualquer ato de indisciplina durante a realização das
provas; V - faltar a qualquer uma das provas ou chegar ao local de
prova após o horário previsto para o fechamento dos seus portões,
ainda que por motivo de força maior; VI - recusar-se a entregar o
material da prova cuja restituição seja obrigatória ao término do
tempo destinado para a sua realização (cartão e/ou folhas de respostas
e outros documentos determinados pela CAF); VII - não assinar o
cartão e/ou folhas de respostas, no local reservado para isto; VIII -
afastar-se do local de prova, durante ou após o período de realização
da mesma, portando o cartão e/ou folhas de respostas e as folhas de
rascunho distribuídos pela CAF; IX - preencher incorretamente, no
cartão e/ou folhas de respostas, o seu número de identificação ou
modelo de prova, nos campos para isso destinados, ou descumprir
quaisquer outras instruções para a sua resolução, contidas na prova; X
- não utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta na elaboração
das respostas às questões das provas, tanto nas objetivas como na
discursiva. Seção VII - Dos gabaritos e dos pedidos de revisão. Art.
46. Os gabaritos oficiais permanecerão disponíveis para consulta por
parte dos candidatos, para pedidos de revisão de correção de provas,
e serão divulgados pelos CM após 1 (uma) hora do término de cada
prova do EI, por intermédio: I - da Internet (no endereço eletrônico de
cada colégio); II - de documento impresso afixado em quadro de
avisos nas sedes dos respectivos estabelecimentos de ensino. Art. 47.
Assegura-se ao candidato, ou ao seu responsável legal, o direito de
pedir revisão: I - das respostas do gabarito, no prazo de 2 (dois) dias
úteis contados a partir de sua divulgação; II - da correção de sua
prova, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação
do respectivo resultado. § 1º Para fins de comprovação do prazo, será
considerada a data constante do protocolo de entrada do pedido de
revisão na Secretaria do CM. § 2º Os pedidos deverão ser dirigidos
diretamente ao Comandante do CM, de acordo com o modelo es-
tabelecido pelo Colégio e divulgado no "Manual do Candidato", com
a especificação dos itens das questões a rever, fundamentando-se a
solicitação na bibliografia sugerida pelo respectivo CM. Não serão
aceitos pedidos de revisão que se enquadrarem numa ou mais das
seguintes situações: a) redigidos sem fundamentação ou de forma
genérica, do tipo "solicito rever a correção da prova, questão ou
item"; b) que não estiverem de acordo com o modelo previsto; c)
enviados por quaisquer outros meios, tais como fax, correio eletrônico
(email) e outros. Art. 48. Se dos pedidos de revisão resultar anulação
de questões e/ou itens de prova do EI, a pontuação correspondente
será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido ou não. Se houver, por força de impugnações, alteração do
gabarito preliminarmente divulgado, as provas dos candidatos serão
recorrigidas de acordo com o novo gabarito. Em hipótese nenhuma, o
total de questões e/ou itens de prova sofrerá alterações; isto é, o
divisor será o correspondente ao número total inicialmente previsto de
questões. O gabarito atualizado (se for o caso) e a listagem dos
candidatos aprovados serão divulgados pela Internet, no endereço
eletrônico de cada CM, e afixados em quadros de avisos nas sedes
dos respectivos Colégios. Art. 49. As soluções aos pedidos de revisão
das provas apresentadas pela Comissão de Exame Intelectual de cada
CM serão definitivas - seja sobre questões objetivas, constantes do
gabarito, seja quanto à produção textual (redação). Não será facultado
ao candidato interpor recursos quanto à solução do pedido de revisão
de prova expedida pelo Comandante do CM. Parágrafo único. Em
nenhuma das situações será permitida vistas de provas. Seção VIII -
Da correção e do resultado final. Art. 50. A correção da questão

discursiva de Português (redação) realizar-se-á sem identificação no-
minal dos candidatos. Art. 51. Na correção dos cartões e/ou folhas de
respostas, as questões serão consideradas erradas e, portanto, não
computadas como acertos quando: I - a resposta assinalada pelo
candidato for diferente daquela listada como correta no gabarito; II -




