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- posição inicial: o candidato deverá posicionar-se, sob a
barra horizontal fixa, empunhá-la com a pegada em pronação (palmas
das mãos para frente), com o polegar envolvendo-a; as mãos deverão
permanecer com um afastamento entre si correspondente à largura
dos ombros e o corpo deverá estar estático; braços totalmente es-
tendidos; corpo suspenso, sem que os pés estejam apoiados no solo
ou nas traves de sustentação da barra;

- execução: após a ordem de iniciar, o candidato deverá
executar uma flexão dos braços na barra até que o queixo ultrapasse
completamente a barra (estando a cabeça na posição natural, sem
hiperextensão do pescoço) e, imediatamente, descer o tronco até que
os cotovelos fiquem completamente estendidos (respeitando as li-
mitações articulares individuais), quando será completada uma re-
petição; prosseguirá executando repetições do exercício sem inter-
rupção do movimento; o corpo do executante não poderá, em nenhum
momento, tocar o solo nem os suportes da barra;

- o ritmo das flexões de braços na barra é opção do can-
didato; não poderá haver nenhum tipo de impulso, nem balanço das
pernas para auxiliar o movimento; a contagem de flexões será en-
cerrada no momento em que o candidato largar a barra; o corpo do
executante não poderá, em nenhum momento, tocar o solo nem os
suportes da barra;

c) flexão de braços (sem limite de tempo)
- posição inicial: apoio de frente sobre o solo, braços e

pernas estendidos; para a tomada da posição inicial, o candidato
deverá deitar-se em terreno plano, liso, apoiando o tronco e as mãos
no solo, ficando as mãos ao lado do tronco com os dedos apontados
para a frente e os polegares tangenciando os ombros, permitindo,
assim, que as mãos fiquem com um afastamento igual à largura do
ombro; após adotar a abertura padronizada dos braços, deverá erguer
o tronco até que os braços fiquem estendidos, mantendo os pés unidos
e apoiados sobre o solo;

- execução: o candidato deverá abaixar o tronco e as pernas
ao mesmo tempo, flexionando os braços paralelamente ao corpo até
que os cotovelos ultrapassem a linha das costas, ou o corpo encoste
no solo, estendendo, então, novamente, os braços, erguendo, simul-
taneamente, o tronco e as pernas até que os braços fiquem totalmente
estendidos, quando será completada uma repetição; prosseguirá exe-
cutando repetições do exercício, sem interrupção do movimento; o
ritmo das flexões de braços, sem paradas, será opção do candidato;

d) corrida de 12 min (doze minutos)
- execução: partindo da posição inicial de pé, o candidato

deverá correr ou andar a distância máxima que conseguir, no tempo
de 12 min, podendo interromper ou modificar seu ritmo;

- a prova deverá ser realizada em piso duro (asfalto ou
similar) e plano e, para a marcação da distância, deverá ser utilizada
uma trena de 50 (cinquenta) ou 100 (cem) metros, previamente afe-
rida;

- é permitido ao candidato o uso de qualquer tipo de tênis e
a retirada da camiseta;

- é proibido, a quem quer que seja, acompanhar o executante,
em qualquer etapa da prova;

II- para o sexo feminino
a) abdominal supra
- posição inicial: a candidata deverá tomar a posição deitada

em decúbito dorsal, joelhos flexionados, pés apoiados no solo, cal-
canhares próximos aos glúteos, braços cruzados sobre o peito, de
forma que as mãos encostem no ombro oposto (mão esquerda no
ombro direito e vice-versa); o avaliador deverá se colocar ao lado da
avaliada, posicionando os dedos de sua mão espalmada, perpendi-
cularmente, sob o tronco do mesmo a uma distância de quatro dedos
de sua axila, tangenciando o limite inferior da escápula (omoplata);
esta posição deverá ser mantida durante toda a realização do exer-
cício;

- execução: a candidata deverá realizar a flexão abdominal
até que as escápulas percam o contato com a mão do avaliador e
retornar à posição inicial, quando será completada uma repetição, e
prosseguirá executando repetições do exercício sem interrupção do
movimento, em um tempo máximo de 5 (cinco) minutos; o ritmo das
flexões abdominais, sem paradas, será opção da candidata;

- a candidata não poderá obter impulso com os braços afas-
tando-os do tronco nem retirar os quadris do solo, durante a execução
do exercício;

b) flexão de braços (com apoio dos joelhos, sem limite de
tempo)

- posição inicial: apoio de frente sobre o solo, braços e
pernas estendidos; para a tomada da posição inicial, a candidata
deverá deitar-se, em terreno plano, liso, apoiando o tronco e as mãos
no solo, ficando as mãos ao lado do tronco com os dedos apontados
para a frente e os polegares tangenciando os ombros, permitindo,
assim, que as mãos fiquem com um afastamento igual à largura do
ombro; após adotar a abertura padronizada dos braços, deverá erguer
o tronco até que os braços fiquem estendidos, mantendo os pés e os
joelhos unidos e apoiados sobre o solo;

- execução: a candidata deverá abaixar o tronco e as pernas
ao mesmo tempo, flexionando os braços paralelamente ao corpo até
que o cotovelo ultrapasse a linha das costas, ou o corpo encoste no
solo; estenderá, então, novamente, os braços, erguendo, simultanea-
mente, o tronco e as pernas até que os braços fiquem totalmente
estendidos, quando será completada uma repetição; contam-se como
válidos os movimentos em que não há contato do corpo com o solo,
além das mãos, dos joelhos e dos pés; cada candidata deverá executar
o número máximo de flexões de braços sucessivas, sem interrupção
do movimento; o ritmo das flexões de braços, sem paradas, será
opção da candidata e não há limite de tempo.

c) corrida de 12 min (doze minutos)
- execução: partindo da posição inicial de pé, a candidata

deverá correr ou andar a distância máxima que conseguir, no tempo
de 12 min, podendo interromper ou modificar seu ritmo;

- a prova deverá ser realizada em piso duro (asfalto ou

similar) e plano e, para a marcação da distância, deverá ser utilizada
uma trena de 50 (cinquenta) ou 100 (cem) metros, previamente afe-
rida;

- é permitido à candidata o uso de qualquer tipo de tênis;
- é proibido, a quem quer que seja, acompanhar a executante,

em qualquer etapa da prova.
§ 2º - Cada candidato realizará as tarefas em dois dias con-

secutivos, devendo atingir os seguintes índices:

1o dia
Sexo masculino Sexo feminino

Ta r e f a Índice mínimo Ta r e f a Índice mínimo
Corrida de

12 min
2.300 m

(dois mil e trezentos
metros)

Corrida de 12 min 1.900m
(um mil e novecentos
metros)

Flexão na barra 03 (três) repetições - -

2o dia
Sexo masculino Sexo feminino

Ta r e f a Índice mínimo Ta r e f a Índice mínimo
Flexão de braços 15 (quinze) repeti-

ções
Flexão de braços 10 (dez) repetições

Abdominal supra 30 (trinta) repetições Abdominal supra 25 (vinte e cinco) repe-
tições

Observação: As tarefas previstas serão executadas pelo can-
didato na sequencia que a Comissão de Aplicação definir, desde que
dentro do previsto para cada dia.

§ 3º - Durante a realização do EAF, será permitido ao can-
didato executar até 2 (duas) tentativas para cada uma das tarefas, com
intervalo entre elas de 1 (uma) hora para descanso (sem nenhuma
atividade física), excetuando-se a tarefa de corrida de 12 min, cuja
segunda tentativa será realizada com intervalo de 48 (quarenta e oito)
horas, no dia imediatamente seguinte ao segundo dia do EAF.

§ 4º - Caso não tenha sido aprovado no EAF, o candidato
poderá apresentar recurso quanto ao resultado obtido, que será so-
lucionado pela Comissão de Aplicação mediante a realização de um
exame em grau de recurso (EAFGR), dentro do prazo estabelecido no
Calendário Anual do Processo Seletivo e de acordo com o disposto
no § 6º do art. 26, deste Edital. O recurso deverá ser solicitado até o
último dia previsto para o EAF. O EAFGR será realizado por com-
pleto, isto é, com todas as tarefas previstas, nas mesmas condições em
que o candidato realizou o EAF.

§ 5º - O candidato reprovado, seja no EAF ou EAFGR,
tomará ciência do seu resultado registrado na respectiva ata, assi-
nando no campo para isso destinado naquele documento.

§ 6º - O EAF e o EAFRG serão desenvolvidos de acordo
com os prazos e a distribuição de dias de aplicação das tarefas
constantes do quadro abaixo, desde que o candidato tenha sido con-
siderado "apto" na etapa da IS:

Período do EAF / EAFGR Dias de
aplicação por can-

didato

Tarefas Físicas

Conforme o previsto no Calendário
Anual do Processo Seletivo

1o dia Corrida de 12 min e flexão na
barra

2o dia Abdominal supra e flexão de
braços

Observações:
(a) Poderão ser feitas até duas tentativas para cada tarefa,

com intervalo de 1 (uma) hora para flexão de braços, abdominal supra
e flexão na barra; para a corrida, o intervalo será de 48 (quarenta e
oito) horas; a segunda tentativa da corrida será realizada no dia
seguinte ao 2ª dia do exame, tanto no EAF como no EAFGR.

(b) Tendo em vista a possibilidade de os candidatos so-
licitarem a realização de uma segunda tentativa ou, mesmo, de so-
licitarem um segundo exame, em grau de recurso, as comissões de
aplicação deverão planejar a execução do EAF, distribuindo ade-
quadamente os candidatos pelos dias disponíveis e orientando-os
quanto ao seu comparecimento, de modo que todos os candidatos
previstos realizem o exame e o prazo final seja cumprido.

§ 7º - O candidato que faltar ao EAF, ou não completá-lo,
isto é, não realizar todas as tarefas previstas - mesmo que por motivo
de força maior, será considerado desistente e eliminado do processo
seletivo. No caso de estar impossibilitado de realizar os esforços
físicos nos dias que lhe forem determinados, ainda que por prescrição
médica, o candidato terá oportunidade de realizar esse exame em grau
de recurso (EAFGR), porém somente dentro dos prazos estipulados
no quadro do parágrafo anterior, deste Edital, e no Calendário Anual
do Processo Seletivo.

§ 8º - Os Comando da Guarnição de Exame, além de pu-
blicar os resultados em seu boletim interno (BI), deverá remeter
diretamente à EsSEx as atas contendo os resultados do EAF de todos
os candidatos, no prazo estabelecido no Calendário Anual do Pro-
cesso Seletivo, devendo remeter, também, a relação dos reprovados e
faltosos.

VII. DA ETAPA FINAL DO PROCESSO SELETIVO E DA
M AT R Í C U L A

Art. 27º - Das vagas destinadas aos candidatos.
§ 1º - O Estado-Maior do Exército (EME) fixa anualmente,

por intermédio de portaria, o número de vagas para matrícula no CFS
Sau, que deverá constar do respectivo edital, de acordo com a dis-
tribuição feita em portaria do DECEx.

§ 2º - Não haverá vagas destinadas exclusivamente a mi-
litares, sendo constituído apenas um único universo de seleção.

Art. 28º - Da comprovação dos requisitos biográficos dos
candidatos e da revisão médica.

§ 1º - A EsSEx, de posse dos resultados do processo seletivo
- EI, IS e EAF - organizará a relação dos candidatos aprovados e
classificados dentro do número de vagas. Todos esses candidatos
serão convocados para se apresentarem na OMCT para a qual forem
designados, a fim de realizarem a revisão médica e comprovarem os
seus requisitos biográficos (última etapa do processo seletivo).

§ 2º - Para a elaboração da relação, será considerada a
classificação final do concurso, considerando a nota final do EI de
cada candidato, desde que não tenha sido eliminado em nenhuma de
suas etapas.

§ 3º - Os candidatos aprovados e classificados dentro das
vagas estabelecidas pelo EME, incluídos na relação do resultado final
do concurso, deverão se apresentar na Organização Militar de Corpo
de Tropa (OMCT) designada como responsável pelo Período Básico,
no prazo estabelecido no Calendário Anual do Processo Seletivo.

§ 4º - Na etapa final do Processo Seletivo, a EsSEx remeterá
a relação dos candidatos aprovados, classificados e aptos em todas as
etapas do processo seletivo à DEE (para encaminhamento ao DE-
CEx).

§ 5º - Na data prevista no Calendário Anual do Processo
Seletivo para seu comparecimento na OMCT, o candidato convocado
deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos, para
fins de comprovação dos requisitos biográficos exigidos para a ma-
trícula:

I - original e cópia autenticada do(a):
- documento de identidade (duas cópias);
- Cartão de Confirmação de Inscrição (uma cópia);
- Certidão de Nascimento (duas cópias);
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio (uma cópia);
- Certificado de Conclusão do Curso de Técnico em En-

fermagem, devidamente registrado no COREN e no Ministério da
Educação (uma cópia);

- registro no COREN (uma cópia);
- Título de Eleitor (uma cópia);
- comprovante de situação militar, para candidato civil (duas

cópias);
- carteira de identidade militar, para candidato militar (duas

cópias);
- cartão do CIC (CPF), com número válido (duas cópias);

e
- cartão do PIS/PASEP (uma cópia), se o possuir;
II - se reservista, folhas de alterações ou certidão de as-

sentamentos militares, ocorridos durante o período de serviço militar,
onde deverá constar o comportamento do militar por ocasião da sua
exclusão da OM ou original da declaração da última OM em que
serviu, informando que, ao ser excluído, estava, no mínimo, no com-
portamento "bom";

III - se ex-aluno de estabelecimento de ensino militar, de-
claração original do estabelecimento de que não foi excluído por
motivos disciplinares e de que estava classificado, no mínimo, no
comportamento "bom", por ocasião de seu desligamento;

IV - se praça das Forças Armadas, Polícia Militar ou Corpo
de Bombeiros Militar, declaração original, da OM em que servia, de
estar classificado, no mínimo, no comportamento "bom" (original e
cópia); e

V - originais dos laudos e respectivos resultados dos exames
de saúde complementares, exigidos por ocasião da IS.

§ 6º - Não será matriculado o candidato que ao término do
período de apresentação dos documentos necessários para a matrícula
no CFS Sau não tiver apresentado qualquer um dos documentos
previstos neste Edital.

§ 7º - A OMCT responsável pelo CFS Sau deverá informar
à EsSEx sobre os eventuais ex-alunos que tenham sido desligados, em
qualquer época, por motivos disciplinares e que ainda estejam na
faixa etária permitida à inscrição, a fim de permitir que as OMCT não
matriculem candidatos que estejam em desacordo com o requisito
exigido no inciso X do art. 4o, deste Edital.

§ 8º - No início do período de apresentação na OMCT, os
candidatos convocados para a comprovação dos requisitos exigidos
para a matrícula serão submetidos à revisão médica, que será pro-
cedida pelos médicos e dentistas da Seção de Saúde da unidade, nas
datas previstas pelo Calendário Anual do Processo Seletivo. Caso seja
constatada alteração no estado sanitário de algum candidato (segundo
a legislação de referência para as inspeções de saúde referida neste
Edital), este será encaminhado para uma nova Junta de Inspeção de
Saúde Especial, que será nomeada mediante solicitação do Coman-
dante da OMCT ao Comando Militar de Área enquadrante, e cujos
pareceres deverão ser exarados de acordo com o previsto no § 8º, Art.
24º, deste Edital.

§ 9º - Os candidatos militares deverão ser apresentados por
intermédio de ofícios dos respectivos Comandantes, em documento
único de cada OM para a EsSEx. Toda a documentação exigida para
matrícula é de inteira responsabilidade dos candidatos, os quais de-
verão conduzi-la pessoalmente.

Art. 29º - Da efetivação da matrícula.
§ 1º - A OMCT, de posse dos resultados de todas as etapas

do processo seletivo, informados pela EsSEx (EI, IS e EAF), e após
a revisão médica e verificação dos requisitos biográficos efetivará a
matrícula no Período Básico do CFS Sau, respeitando o número de
vagas fixadas pelo EME.

§ 2º Para se efetivar a matrícula, será considerada a clas-
sificação dos candidatos no concurso, obtida em função dos resul-
tados do EI, e a verificação das condições de matrícula (inspeção de
saúde, exame de aptidão física e requisitos biográficos aos quais os
candidatos devem satisfazer).

§ 3º - A matrícula será atribuição do Comandante da OMCT,
e somente será efetivada para os candidatos habilitados à matrícula -

aprovados em todas as etapas do processo seletivo, classificados




