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§ 2º Será exigida a apresentação do documento de iden-
tificação original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.
Também não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documen-
tos (crachás, identidade funcional, título de eleitor, Carteira Nacional
de Habilitação sem fotografia, etc.) diferentes dos acima estabele-
cidos. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a
permitir, com clareza, a identificação do candidato. Caso o candidato
não possua nenhum dos tipos de documentos citados no art. 14,
destas instruções, deverá providenciar a obtenção de um deles até a
data da realização do EI. Não será aceito, em qualquer hipótese,
boletim ou registro de ocorrência em substituição ao documento de
identidade.

Art. 15 Do material permitido nos locais de provas e das
restrições de comunicação

§ 1º Para a realização da prova, o candidato somente poderá
utilizar o seguinte material: lápis (apenas para rascunho); borracha;
régua; prancheta, sem qualquer tipo de inscrição e/ou equipamento
eletrônico; e caneta esferográfica de tinta preta. A utilização de caneta
esferográfica de tinta azul será permitida, apenas, para a realização da
prova discursiva de português (redação). O material não poderá con-
ter qualquer tipo de equipamento eletrônico ou inscrição, exceto as de
caracterização (marca, fabricante, modelo) e as de graduações (ré-
gua). O candidato poderá conduzir, até o local de prova, após ve-
rificadas pelos membros da CAF, bebidas não alcoólicas para serem
consumidas durante a realização das provas.

§ 2º Não será permitido ao candidato adentrar o local de
prova portando armas, bolsas, mochilas, livros, impressos, anotações,
cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações, bem como
qualquer outro item diferente do listado como autorizado. Também,
não lhe será permitido portar aparelhos eletro-eletrônicos, tais como
máquinas fotográficas, calculadoras ou similares, "bips", telefones
celulares, walkman, aparelhos rádio-transmissores, palmtops, pagers,
receptores de mensagens, relógios com calculadoras, gravadores,
ipod, ipad, laptop ou qualquer tipo de material que não os autorizados
nestas instruções.

§ 3º A CAF poderá vetar o uso de relógios ou outros ins-
trumentos sobre os quais sejam levantadas dúvidas quanto a pos-
sibilidades de recebimento de mensagens de qualquer natureza pelo
candidato.

§ 4º Não serão permitidos, durante a realização da prova:
I - o empréstimo de material de qualquer pessoa para can-

didato, ou entre candidatos; e
II - a comunicação entre candidatos.
§ 5º É obrigatória a utilização de caneta esferográfica de

tinta preta para o preenchimento da Folha de Respostas (FR) e de
caneta esferográfica de tinta preta ou azul para a realização da ques-
tão discursiva de Português (redação).

§ 6º Os encarregados da aplicação do EI não se respon-
sabilizarão pela guarda de material do candidato, cabendo-lhe con-
duzir apenas o que for permitido para o local de prova.

Art. 16 Da aplicação da prova
§ 1º A aplicação da prova será conduzida por Comissões de

Aplicação e Fiscalização, constituídas de acordo com as Normas para
as Comissões de Exame Intelectual, aprovadas pela Portaria Nr 45-
DECEx, de 2010, e nomeadas pelos respectivos comandantes das
guarnições de exame.

§ 2º As CAF procederão conforme instruções particulares
elaboradas e expedidas pela EsSA, em complemento a esse edital,
sendo-lhes vedado o empréstimo ou a cessão de qualquer material ao
candidato.

§ 3º É vedado aos Comandos das Guarnições de Exame
substituir o presidente ou membros da CAF após a data-limite es-
tabelecida nas Instruções expedidas pela EsSA.

§ 4º Os candidatos somente poderão sair do local de rea-
lização das provas do EI depois de transcorridas 3 (três) horas de seu
início. Ao saírem, deixarão todo material pertinente às provas, com o
oficial aplicador do seu setor e poderão apanhá-lo até 4 (quatro) horas
após o término do EI.

§ 5º A partir do término do tempo total de aplicação da
prova do EI, os candidatos poderão ficar de posse dos seus exem-
plares da prova. Os candidatos poderão levar consigo todo o material
pertinente às provas, exceto as Folhas de Resposta e de Redação. O
material não retirado pelo candidato será incinerado pelo presidente
da CAF em local e horário por ele determinado.

Art. 17 Da reprovação no EI e eliminação do concurso
§ 1º Será considerado reprovado no EI e eliminado do con-

curso o candidato que for enquadrado em uma ou mais das seguintes
situações:

I - não obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de
acertos do total das questões de cada uma das partes da prova.

II - for considerado inapto na questão de Redação (nota
inferior a 5,000);

III - utilizar-se ou tentar utilizar-se de meios ilícitos para a
resolução de prova ("cola", material de uso não permitido, comu-
nicação com outras pessoas, etc.);

IV - fazer rasuras ou marcações indevidas na Folha de Res-
postas (FR), seja com o intuito de identificá-la para outrem, seja por
erro de preenchimento; ou ainda, assinar fora dos locais para isto
destinados nesse documento;

V - contrariar determinações da CAF ou cometer qualquer
ato de indisciplina durante a realização da prova;

VI - faltar à prova ou chegar ao local de prova após o
horário previsto para o fechamento dos seus portões, ainda que por
motivo de força maior;

VII - recusar-se a entregar o material da prova cuja res-
tituição seja obrigatória ao término do tempo destinado para a sua
realização;

VIII - não assinar a Folha de Respostas ou Folha de Re-
dação, em local reservado para isto;

IX - afastar-se do local de prova, durante o período de
aplicação do EI, portando quaisquer dos documentos utilizados (Folha
de Respostas, folha de texto, prova objetiva, Folha de Redação e
rascunho);

X - afastar-se do local de prova, após o período de sua
realização, portando a Folha de Respostas e/ou Redação;

XI - descumprir as instruções contidas na prova para a sua
resolução;

XII - recusar-se a realizar a identificação datiloscópica, dei-
xar de fazê-la ou, ainda, fazê-la de maneira a dificultar ou impos-
sibilitar a identificação; e

XIII - deixar de apresentar, por ocasião de sua entrada no
local do EI ou durante a realização da prova, o original do seu
documento de identificação, de acordo com um dos tipos previstos no
art. 14º, deste edital, ou apresentá-lo com adulterações.

Art. 18 Do gabarito e dos pedidos de revisão
§ 1º O gabarito da prova do EI será divulgado pela EsSA,

por meio da Internet, no endereço eletrônico http://www.esa.ensi-
no.eb.br, a partir de 48 (quarenta e oito) horas do término do exa-
me.

§ 2º O candidato tem o direito assegurado de solicitar revisão
da correção de questões, por intermédio de um "Pedido de Revisão",
obrigatoriamente remetido por via postal. O prazo máximo para en-
caminhá-lo é de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de divulgação do
gabarito ao qual se referir, conforme a data registrada pelos Correios,
constante do carimbo de postagem. O candidato deverá especificar os
itens das questões a serem revistas, seguindo fielmente o modelo
constante do Manual do Candidato. Não serão aceitos pedidos sem
fundamentação ou genéricos, do tipo "solicito rever a correção", de-
vendo estes serem encaminhados diretamente à Seção de Concurso da
EsSA, via SEDEX. Não serão aceitos pedidos via fax ou correio
eletrônico.

§ 3º O candidato que desejar apresentar pedidos de revisão
deverá entregá-los em 2 (duas) vias, sendo 1 (uma) original e 1 (uma)
cópia. O candidato deverá apresentar 1 (um) pedido de revisão para
cada questão, constituído de 2 (duas) partes: 1 (uma) capa e 1 (um)
corpo, sendo que este último não poderá conter qualquer tipo de
identificação do candidato ou de terceiros, sob pena de invalidar o
pedido (não inserir o corpo na mesma folha da capa). O pedido de
revisão deverá:

I - apresentar, na capa de cada pedido de revisão, o nome do
candidato, seu número de inscrição, seu endereço completo (rua,
logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP) para
correspondência e sua assinatura (se o endereço estiver incorreto ou
incompleto, a EsSA não poderá responder ao pedido);

II - conter, no seu corpo, o enunciado da questão objeto do
recurso e a resposta apresentada pelo candidato durante a prova;

III - ser formulado com argumentação lógica e consistente,
acompanhado de cópia(s) da(s) fonte(s) de consulta utilizada(s); a
fonte de consulta deverá constar da bibliografia aprovada para o CA
e permitir a sua identificação; sem a inclusão da fonte, o pedido de
revisão será indeferido;

IV - não possuir qualquer marca ou rasura que identifique o
candidato ou terceiros, no corpo do pedido de revisão; e

V - ser datilografado ou digitado em formulário próprio, de
acordo com o modelo definido no Manual do Candidato, sob pena de
ser indeferido.

§ 4º Os pedidos de revisão inconsistentes, sem fundamen-
tação ou genéricos, ou ainda em desacordo com as exigências desse
edital, serão indeferidos e não serão respondidos.

§ 5º Se, dos pedidos de revisão, resultar anulação de ques-
tões e/ou itens de prova do EI, a pontuação correspondente será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recor-
rido ou não. Se houver, por força de impugnações, alteração do
gabarito preliminarmente divulgado, as provas dos candidatos serão
recorrigidas de acordo com o gabarito definitivo. Em hipótese ne-
nhuma, o total de questões e/ou itens de prova sofrerá alterações; isto
é, o divisor será o correspondente ao número total inicialmente pre-
visto de questões. A solução dos pedidos de revisão será dispo-
nibilizada no endereço eletrônico http://www.esa.ensino.eb.br na data
constante no Calendário Anual do Processo Seletivo.

§ 6º A solução dos pedidos de revisão será disponibilizada
no endereço eletrônico http://www.esa.ensino.eb.br na data constante
no Calendário Anual do Processo Seletivo;

§ 7º Serão considerados e respondidos todos os pedidos de
revisão que atenderem às exigências constantes neste edital e no
Manual do Candidato. Para fins de comprovação de sua tempes-
tividade, será considerada a data constante do carimbo de posta-
gem.

§ 8º Não é facultado ao candidato interpor recursos ad-
ministrativos à solução do pedido de revisão de provas expedida pela
banca de professores.

Art. 19 Da correção e do resultado final
§ 1º Todos os candidatos terão suas soluções às questões

objetivas corrigidas por meio de processamento óptico-eletrônico.
§ 2º Na correção das folhas de respostas, as questões ou itens

serão considerados errados e, portanto, não computados como acertos
quando:

I - a resposta assinalada pelo candidato for diferente daquela
listada como correta no gabarito;

II - o candidato assinalar mais de uma opção;
III - o candidato deixar de assinalar alguma opção;
IV - houver rasuras;
V - a marcação dos alvéolos não estiver em conformidade

com as instruções constantes das provas; ou
VI - assinalados com caneta que não seja esferográfica com

tinta preta ou azul.

§ 3º A nota resultante da correção de cada parte da prova
com questões objetivas será expressa por valor numérico, com apro-
ximação de milésimos, resultante da aplicação da fórmula abaixo, e
conforme as seguintes denominações:

Nota da parte = 10,000 x (nº de acertos da parte)
(nº total de questões da parte)

I - Nota de Matemática (NM);
II - Nota das Questões Objetivas de Português (NQOP); e
III - Nota de História e Geografia do Brasil (NHGB).
§ 4º Somente terão a parte discursiva de Português (redação)

corrigida os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) de acertos em cada uma das três partes com questões
objetivas: Matemática; Português; e História e Geografia do Brasil.

§ 5º A redação será corrigida por uma banca de professores,
selecionada e designada pela EsSA. Por motivo de sigilo e segurança,
a banca de professores, em nenhum momento, tomará conhecimento
dos autores das redações. Para isso, a EsSA realizará a separação do
texto elaborado pelo candidato (que receberá uma numeração) da
parte superior da Folha de Redação (que receberá a mesma nu-
meração); esta última conterá a identificação do candidato. Somente
ao término da correção de todas as redações é que as provas serão
novamente identificadas.

§ 6º Será atribuído o grau 0,0 (zero vírgula zero) na prova de
Redação ao candidato que apresentar o seu texto:

I- com fuga total ao tema proposto na parte discursiva de
Português;

II- em modalidade textual diferente da pedida na parte dis-
cursiva de Português;

III- ilegível, isto é, que não pode ser lido;
IV- com linguagem e/ou texto incompreensível, isto é, o

vocabulário não pode ser compreendido;
V- em forma de poema ou outra que não em prosa;
VI- com menos de 20 (vinte) ou mais de 30 (trinta) linhas;
VII- com marcas ou rasuras na Folha de Redação que pos-

sam identificar o candidato; e
VIII- sem ter utilizado de caneta esferográfica de tinta azul

ou preta.
§ 7º O resultado da correção da parte discursiva de Português

será expresso por um valor numérico resultante da transformação dos
escores obtidos pelo candidato, calculado com aproximação de até
milésimos, e se constituirá na Nota da Parte Discursiva (NPD).

§ 8º Somente serão aprovados os candidatos que obtiverem,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos em cada uma das
partes da prova, inclusive na questão discursiva de Português (re-
dação).

§ 9º A nota final do EI (NF/EI), com aproximação de mi-
lésimos, será obtida pela média aritmética entre as notas das partes de
questões objetivas (NM, NQOP e NHGB) e a nota da parte discursiva
(NPD). O cálculo para obtenção da NF/EI será efetuado por meio da
seguinte fórmula:

NF/EI = (NM + NQOP + NHGB + NPD)
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§ 10 No cálculo de todas as notas, o critério de aproximação
para milésimos será o arredondamento para mais, quando a quarta
casa decimal foi igual ou superior a 5 (cinco).

Art. 20 Da divulgação do resultado do exame intelectual
§ 1º A EsSA divulgará o resultado do EI pela Internet, no

endereço eletrônico http://www.esa.ensino.eb.br, e por intermédio dos
Comandos das Guarnições de Exame e das OMSE, apresentando a
relação dos candidatos aprovados.

§ 2º O candidato não será notificado diretamente pela EsSA
sobre o resultado do EI, devendo procurar a OMSE à qual estiver
vinculado para obter informações a respeito, além de consultar o sítio
da Escola na Internet, no endereço eletrônico http://www.esa.ensi-
n o . e b . b r.

§ 3º De posse da relação dos candidatos aprovados no EI, as
OMSE deverão ficar em condições de receber os documentos que
serão apresentados pelos candidatos para a valoração de títulos, os
quais serão encaminhados à EsSA, de acordo com os prazos es-
tabelecidos no Calendário Anual do Processo Seletivo.

§ 4º O candidato, após tomar ciência da inclusão do seu
nome na relação dos aprovados no concurso, deverá ligar-se com a
OMSE onde realizou as provas para tomar conhecimento sobre locais,
datas, horários e outras providências, relacionadas às demais etapas
do processo seletivo.

§ 5º Serão divulgados os resultados de todos os candidatos
do concurso de admissão.

§ 6º Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de aprovação no concurso de admissão, valendo, para
esse fim, a homologação publicada no DOU.

TÍTULO V
DA VALORAÇÃO DE TÍTULOS
Art. 21 Considerando o interesse do Exército, os títulos a

seguir citados serão valorados e computados para o resultado final do
concurso, desde que sejam apresentados pelo candidato nas condições
previstas no Manual do Candidato:

I - títulos militares: Certificado de Reservista, de 1ª ou 2ª
categorias, registros de conclusão (constantes das folhas de alterações,
assentamentos ou boletim interno) de curso de formação de soldado,
cabo ou sargento temporário, para militares da ativa, e certificados de
conclusão de cursos e estágios de qualificação técnica/profissional das
escolas e/ou centros de instrução das Forças Armadas e das Forças
Singulares.
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