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VI- se candidato militar, fazer constar do requerimento pa-
recer de seu comandante, chefe ou diretor de OM quanto à sua
inscrição;

VII- remeter o requerimento à EsSEx, juntamente com os
demais documentos necessários para a inscrição.

§ 3º - O preenchimento do requerimento de inscrição na
Internet, pelo candidato, não caracteriza sua inscrição no concurso, o
que somente ocorrerá se obtiver deferimento, após o envio da do-
cumentação necessária à EsSEx, via SEDEX, pelos Correios.

§ 4º - O Exame Intelectual (EI), a Inspeção de Saúde (IS) e
o Exame de Aptidão Física (EAF) serão realizados, obrigatoriamente,
na OMSE indicada pelo candidato no seu requerimento de inscrição
ou, quando for o caso, em local para isso designado, e informado
previamente ao candidato.

§ 5º - O candidato deverá remeter à EsSEx, juntamente com
o requerimento de inscrição preenchido, os seguintes documentos, por
meio de agência dos Correios, utilizando o SEDEX, até o primeiro
dia útil subsequente ao término do período previsto para a realização
das inscrições, estabelecido no Calendário Anual do Processo Se-
letivo, publicado em portaria específica do Departamento de Edu-
cação e Cultura do Exército (DECEx) e divulgado neste edital:

I - segunda via da Guia de Recolhimento Único (GRU),
devidamente paga e autenticada, conforme as prescrições contidas no
Art. 7º, deste Edital;

II - uma fotografia 3x4 colorida (sem chapéu ou cobertura,
sem óculos e de frente), com data posterior a 1o de janeiro do ano da
inscrição, impressa na foto, a qual deverá estar colada no reque-
rimento de inscrição, no espaço destinado para esse fim.

§ 6º - O candidato deverá providenciar novo documento de
identificação nos seguintes casos:

I - fotografia do documento muito antiga ou danificada não
permitindo identificar claramente o seu portador, quando confrontada
com a fotografia entregue no ato da inscrição;

II - assinatura do documento diferente da atualmente uti-
lizada pelo candidato;

III - documento adulterado, rasurado ou danificado.
§ 7º - Não serão aceitos como documentos válidos para

identificação o Certificado de Alistamento Militar (CAM), o Cer-
tificado de Reservista ou o Certificado de Dispensa de Incorporação
(CDI).

§ 8º - O período de inscrição constará do respectivo Ca-
lendário Anual do Processo Seletivo, referido neste edital. Não serão
aceitas inscrições fora desse prazo.

§ 9º - Para efeito deste Edital, entende-se por:
I - candidato civil: cidadão que não pertença ao serviço ativo

de Força Armada, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar;
inclui-se, neste caso, o aluno de Colégio Militar e o integrante da
reserva de 2a classe (R/2) ou não-remunerada, seja este aspirante-a-
oficial, guarda-marinha, praça ou reservista;

II - candidato militar: militar incluído no serviço ativo de
Força Armada (inclusive o Atirador de Tiro-de-Guerra, equiparado à
praça), Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar.

§ 10º - Após a realização da inscrição não serão aceitos, em
hipótese nenhuma, pedidos de mudança de OMSE, exceto no caso de
candidatos militares da ativa que forem movimentados no decorrer do
concurso.

§ 11º - Os candidatos militares da ativa que forem mo-
vimentados no decorrer do concurso deverão informar a nova OMSE
escolhidas à EsSEx, em prazo não inferior a 15 (quinze) dias da data
prevista para a realização dos exames ou da inspeção de saúde.

§ 12º - Os candidatos militares (inclusive os integrantes de
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares) deverão informar
a seus respectivos comandantes, chefes ou diretores sobre o fato de
estarem inscritos para o concurso, a fim de que sejam tomadas as
providências decorrentes no âmbito das instituições a que pertencem,
de acordo com suas próprias normas.

§ 13º - Não serão aceitas inscrições realizadas por intermédio
de procuração. As assinaturas constantes do requerimento e do cartão
de confirmação de inscrição devem ser feitas de próprio punho pelo
candidato.

§ 14º - A EsSEx informará aos Comandos das Guarnições de
Exame e às OMSE a quantidade de candidatos inscritos em suas
respectivas áreas de responsabilidade.

§ 15º - A EsSEx providenciará a elaboração do modelo do
requerimento de inscrição, do cartaz de divulgação e do Manual do
Candidato, o qual conterá todas as normas relativas ao processo
seletivo, de acordo com este Edital e a portaria do DECEx de apro-
vação do calendário anual.

§ 16º - As informações prestadas no requerimento de ins-
crição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a
EsSEx, a qualquer tempo, do direito de anular a sua inscrição, a sua
prova e a sua matrícula, desde que verificado o não-preenchimento do
referido requerimento de inscrição de forma completa, correta e le-
gível, ou verifique-se falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer
irregularidade na prova e/ou em documentos apresentados, mesmo
depois de efetuada a matrícula, ficando o responsável pela irregu-
laridade sujeito às sanções penais ou disciplinares, de acordo com a
gravidade do fato.

§ 17º - No requerimento de inscrição do candidato militar
deverá constar o parecer do comandante, chefe ou diretor da or-
ganização militar em que serve; caso o campo referente a esse parecer
não seja preenchido, ou o parecer seja negativo, a inscrição será
indeferida.

§ 18º - A EsSEx disponibilizará na Internet um Cartão de
Confirmação de Inscrição para cada candidato, no endereço eletrônico
http://www.essex.ensino.eb.br, até 7 (sete) dias antes do exame in-
telectual (EI), onde o candidato deverá acessá-lo e imprimi-lo. A
impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição, obtido por meio
do endereço eletrônico da EsSEx, será de responsabilidade do próprio
candidato. O candidato que não encontrar o seu Cartão de Con-

firmação de Inscrição no citado endereço eletrônico e dentro do
referido prazo deverá entrar em contato com a EsSEx para confirmar
sua inscrição.

§ 19º - Caso o candidato, ao conferir seu Cartão de Con-
firmação de Inscrição, verifique dados incorretos, deverá entrar em
contato com a EsSEx, para fins de correção.

§ 20º - A documentação de inscrição e a taxa de inscrição
somente terão validade para o processo seletivo (que abrange o con-
curso de admissão) ao qual se referir a inscrição, conforme portaria
do DECEx a ser publicada anualmente e o edital de abertura de cada
processo seletivo.

§ 21º - Caberá ao Comandante da EsSEx o deferimento ou
indeferimento das inscrições requeridas. Nos casos de indeferimento,
a EsSEx informará essa decisão por intermédio de seu endereço
eletrônico, o qual deverá ser acessado pelo candidato interessado.

§ 22º - São causas de indeferimento do requerimento de
inscrição:

I- remeter a documentação de inscrição à EsSEx após a data
estabelecida no Calendário Anual do Processo Seletivo ou por meio
postal diferente do SEDEX; para fins de comprovação do prazo, será
considerada a data constante do carimbo de postagem;

II- contrariar qualquer requisito constante do art. 4o, destas
Instruções;

III- apresentar os documentos necessários à inscrição con-
tendo irregularidades, tais como rasuras, emendas, nomes ilegíveis,
falta de assinatura ou dados incompletos, dentre outras.

Art. 6º - Das informações ao candidato sobre o curso.
§ 1º - Os alunos que concluírem com aproveitamento o

CFS/Sau receberão a graduação de 3º Sargento, da Qualificação Mi-
litar de Subtenentes e Sargentos (QMS) Saúde, a qual abrange sub-
tenentes e sargentos possuidores do curso profissionalizante de Téc-
nico em Enfermagem, realizado em instituição civil de ensino re-
conhecida pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Regional de
Enfermagem (COREN). A QMS Saúde destina-se ao preenchimento
de cargos específicos em Organizações Militares de Saúde (OMS),
em Estabelecimentos de Ensino e/ou em Grandes Comandos, uni-
dades e subunidades operacionais do Exército (quartéis de tropa),
para militares de ambos os sexos.

§ 2º - O CFS Sau será realizado em dois períodos, conforme
o quadro abaixo:

Períodos de realização do CFS
Sau e duração prevista

Responsável Endereço

Período Básico
34 (trinta e quatro) semanas Organização Militar Corpo

de Tropa (OMCT)
(a ser designada pelo DE-

CEx)

De acordo com a OMCT
designada.

Período de Qualificação
43 (quarenta e três) semanas

Escola de Saúde do Exér-
cito (EsSEx)

Rua Francisco Manuel, 44
Bairro: Benfica
Rio de Janeiro - RJ

§ 3º - O Manual do Candidato prestará esclarecimentos ge-
rais sobre a carreira de sargento do Exército da Qualificação Militar
de Subtenentes e Sargentos de Saúde (QMS Sau).

Art. 7º - Da taxa de inscrição.
§ 1º - A taxa de inscrição destina-se a cobrir as despesas com

a realização do concurso de admissão e terá seu valor fixado anual-
mente pelo DECEx, para cada processo seletivo.

§ 2º - O valor da taxa de inscrição será de R$ 95,00 (noventa
e cinco reais).

§ 3º - Para o pagamento da taxa de inscrição, o candidato
deverá acessar a página da Internet localizada no endereço eletrônico
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp e preen-
cher os seguintes campos do formulário nela disponibilizado:

- UG: 167319
- Gestão: 00001
- Nome da Unidade: Escola de Saúde do Exército
- Recolhimento código: 22688-2
- Descrição do recolhimento: Fundo - Conc. Praças
- Número de referência: (não preencher)
- Competência: (preencher com o mês e ano do pagamen-

to)
- Vencimento: (até o último dia do período de inscrição)
- Contribuinte - CPF: (no do CPF do candidato)
- Nome do contribuinte: (nome do candidato)
- Valor principal: R$ 95,00 (noventa e cinco reais)
- Valor total: R$ 95,00 (noventa e cinco reais)
Observação: os demais campos devem permanecer em bran-

co; após o preenchimento, clicar em "emitir GRU simples", imprimir
a guia em duas vias e proceder ao pagamento numa agência bancária
ou casa lotérica autorizada a receber tributos.

§ 4º - Em nenhuma hipótese haverá restituição da taxa de
inscrição.

§ 5º - Estão isentos do pagamento da taxa de inscrição os
filhos menores de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, fa-
lecidos ou incapacitados em ação, em consequência de sua parti-
cipação efetiva em operações bélicas, como integrante da Força do
Exército, da Força Expedicionária Brasileira (FEB), da Força 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 do-
cumentos comprobatórios.

Art. 8º - Da submissão do candidato às normas do processo
seletivo e às exigências do curso e da carreira militar

§ 1º - O candidato atestará, em seu requerimento de ins-
crição, que aceita submeter-se voluntariamente:

I - às normas do Processo Seletivo (PS), não lhe assistindo
nenhum direito a qualquer tipo de ressarcimento decorrente de in-
deferimento de inscrição, insucesso na seleção ou não-aproveitamento
por falta de vagas;

II - às exigências do curso pretendido, caso seja aprovado,
possuindo condições para permanecer em regime de internato, acom-
panhar os trabalhos escolares (inclusive em exercícios no campo e
manobras), para adquirir, por sua própria conta, manuais e material
didático de uso pessoal e, ainda, para participar das demais atividades
características das instituições militares; e

III - às exigências futuras da profissão militar, podendo ser
classificado em qualquer organização militar do Exército Brasileiro,
ser movimentado para outras sedes e designado para atividades di-
ferentes das relacionadas à sua especialização, de acordo com as
necessidades do Exército, conforme o que prescreve o Regulamento
de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército (R-50) e outras
normas da instituição.

§ 2º - O candidato deve estar ciente de que, se for aprovado,
matriculado e, futuramente, vier a concluir com aproveitamento o
CFS Sau, será promovido à graduação de 3o sargento e terá seu tempo
de serviço prorrogado de acordo com a legislação de pessoal do
Exército, obrigando-se a permanecer no serviço ativo até o fim do
prazo mínimo estabelecido para essa prorrogação inicial. Poderá obter
novas e sucessivas prorrogações de tempo de serviço até adquirir o
direito à estabilidade, se completar 10 (dez) anos de efetivo serviço e
satisfizer às condições exigidas na legislação específica.

III. DAS ETAPAS E DOS ASPECTOS GERAIS DO PRO-
CESSO SELETIVO

Art. 9º - Das etapas do processo seletivo.
§ 1º - O processo seletivo para a matrícula no CFS Sau visa

à avaliação e classificação dos candidatos, de acordo com o número
de vagas fixado pelo Estado-Maior do Exército (EME) para cada um
dos cursos. Será realizado, simultaneamente, em localidades distri-
buídas por todo o território nacional, selecionando os candidatos que
demonstrarem possuir capacidade intelectual, conhecimentos funda-
mentais, vigor físico e condições de saúde que lhes possibilitem
acompanhar os estudos e suportar os esforços exigidos durante a
realização do curso.

§ 2º - O processo seletivo para matrícula no CFS Sau é
composto pelas seguintes etapas:

I - Concurso de Admissão (CA), de caráter eliminatório e
classificatório, constituído de um exame intelectual (EI), para todos
os candidatos inscritos;

II - Inspeção de Saúde (IS), de caráter eliminatório, destinada
aos candidatos aprovados no EI e classificados dentro das vagas
estabelecidas pelo Estado-Maior do Exército (EME), bem como aos
incluídos na majoração, que forem convocados pela EsSEx para con-
tinuarem no processo seletivo;

III - Exame de Aptidão Física (EAF), de caráter eliminatório,
para os candidatos aprovados no EI e aptos na IS; e

IV - revisão médica e comprovação dos requisitos biográ-
ficos dos candidatos, de caráter eliminatório, quando de sua apre-
sentação na OMCT.

Art. 10º - Dos aspectos gerais do processo seletivo.
§ 1º - O EI, a IS e o EAF serão realizados sob a res-

ponsabilidade de diferentes guarnições de exame e Organizações Mi-
litares Sedes de Exame (OMSE), designadas na portaria do Depar-
tamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) relativa ao
Calendário Anual do Processo Seletivo e contidas neste edital.

§ 2º - O acesso aos locais de realização da IS e EAF somente
será permitido aos candidatos.

§ 3º - O candidato realizará a prova do CA em local sob
responsabilidade da OMSE escolhida no ato de sua inscrição - desde
que tenha sido confirmada em seu Cartão de Confirmação de Ins-
crição - nas datas e horários estabelecidos no Calendário Anual do
Processo Seletivo.

§ 4º - Caberá à EsSEx elaborar a relação dos aprovados no
EI e convocar aqueles que serão submetidos às demais etapas do
processo seletivo.

§ 5º - A majoração (lista de reservas), quando existir, des-
tinar-se-á a recompletar o número total de candidatos a serem se-
lecionados - classificados dentro das vagas estabelecidas - em caso de
desistências, inaptidões ou contra-indicações, em qualquer das etapas
do processo seletivo. Será constituída com base no histórico de de-
sistências e de inaptidões dos processos realizados nos últimos
anos.

§ 6º - A IS e o EAF terão caráter eliminatório e serão
sucessivamente realizados apenas pelos candidatos convocados para o
prosseguimento do processo seletivo, que forem aprovados no EI e
classificados. A EsSEx divulgará a relação dos candidatos convo-
cados para as demais etapas do processo seletivo que deverá ser
disponibilizada na Internet, no endereço http://www.essex.ensi-
no.eb.br, e nas OMSE.

§ 7º - A classificação geral do concurso de admissão será
estabelecida numa relação - com base na ordem decrescente das
Notas Finais do Exame Intelectual (NF/EI) obtidas pelos candidatos -

a qual servirá como referência para a chamada (convocação) às
demais etapas do processo seletivo e o preenchimento das vagas.

§ 8º - Os candidatos incluídos na majoração realizarão as
etapas do processo seletivo posteriores ao EI à medida em que forem
sendo convocados, devido à necessidade de recompletamento de va-
gas, eventualmente abertas em virtude de desistências e/ou eliminação
de candidatos inicialmente classificados.

§ 9º - Os candidatos aprovados no EI, na IS e no EAF, e que
forem convocados pela EsSEx para se apresentarem na OMCT, de-
verão realizar, como última etapa do processo seletivo, a revisão
médica e a comprovação dos requisitos biográficos exigidos para a
matrícula, de acordo com o disposto no Art 29º, deste Edital. Caso
seja constatado, nessa revisão, algum problema de saúde pela equipe
médica da OMCT - adquirido após a IS - o candidato enquadrado
neste caso será encaminhado para nova inspeção de saúde (a cargo de
Junta de Inspeção de Saúde Especial nomeada pelo Comando Militar
de Área), a fim de ser confirmada ou não a sua contra-indicação para
a matrícula.




