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§ 3º Será considerado desistente e eliminado do concurso o
candidato que deixar de se apresentar em horário e local determinado
pelo Calendário Anual do Processo Seletivo para a realização o
E A F.

Art. 33 Das condições de execução do exame de aptidão
física e da avaliação

§ 1º A aptidão física será expressa pelo conceito "APTO"
(aprovado) ou "INAPTO" (reprovado), e será avaliada pela aplicação
de tarefas a serem realizadas pelo candidato (com seu próprio traje
esportivo), em movimentos sequenciais padronizados e de forma con-
tínua, conforme as condições de execução e índices mínimos dis-
criminados a seguir:

I - abdominal supra
a) posição inicial: o candidato deverá tomar a posição dei-

tado em decúbito dorsal, joelhos flexionados, pés apoiados no solo,
calcanhares 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 do
avaliado, posicionando os dedos de sua mão espalmada, perpendi-
cularmente, sob o tronco do candidato a uma distância de quatro
dedos de sua axila, tangenciando o limite inferior da escápula (omo-
plata); esta posição deverá ser mantida durante toda a realização do
exercício;

b) execução: o candidato 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 do candidato;

c) o candidato não poderá obter impulso com os braços
afastando-os do tronco nem retirar os quadris do solo, durante a
execução do exercício;

II - flexão de braços em barra (sem limite de tempo)
a) posição inicial: o candidato, sob a barra horizontal fixa,

deverá 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 estendidos; corpo
suspenso, sem que os pés estejam apoiados no solo ou nas traves de
sustentação da barra;

b) 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;

c) o ritmo das flexões de braços na barra é opção do can-
didato; não poderá haver qualquer 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;

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

pernas estendidos; para a tomada da posição inicial, o candidato
deverá se deitar, em terreno plano, liso, apoiando o tronco e as mãos
no solo, ficando as mãos ao lado do tronco com os dedos apontados
para 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;

b) execução: o candidato 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, estendendo, então, novamente, os braços, erguendo, simulta-
neamente, 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.

IV - corrida de 12 min (doze minutos)
a) 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;

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

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

d) é proibido, a quem quer que seja, acompanhar o exe-
cutante, em qualquer momento da prova;

§ 2º As tarefas serão realizadas em dois dias consecutivos, e
os candidatos deverão atingir os seguintes índices mínimos para apro-
vação:

1º dia
Ta re f a Índice mínimo

Corrida de 12 min 2.300 m (dois mil e trezentos metros)
Flexão na barra 03 (três) repetições

2º dia
Ta re f a Índice mínimo

Flexão de braços 15 (quinze) repetições
Abdominal supra 30 (trinta) repetições

§ 3º As tarefas previstas serão executadas pelo candidato na sequência que a Comissão de Aplicação definir, desde que dentro do
previsto para cada dia.

§ 4º Durante a realização do EAF, será permitido ao candidato executar até 2 (duas) tentativas para cada uma das tarefas, com intervalo
entre estas de 1 (uma) hora para descanso (sem qualquer 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.

§ 5º O candidato poderá apresentar recurso quanto ao resultado obtido no EAF, que será solucionado 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 § 7º desse artigo. Tal recurso deverá ser solicitado até o último dia previsto para o EAF. O EAFGR será realizado
por completo, isto é, com as 4 (quatro) tarefas previstas, nas mesmas condições em que o candidato realizou o EAF.

§ 6º O candidato reprovado, seja em EAF ou EAFGR, tomará ciência do seu resultado registrado na respectiva ata, assinando no campo
para isso destinado nesse documento.

§ 7º O EAF e o EAFGR serão desenvolvidos de acordo com os prazos e a distribuição de dias de aplicação das tarefas constantes do
quadro abaixo:

Exames de Apti-
dão Física do pro-

cesso seletivo

Período do Exame Dias de aplicação por
candidato

Ta re f a s Observações

EAF

EAFGR

Conforme o previsto
no Calendário Anual

do OS

1o dia corrida de 12 min e fle-
xão na barra

Poderão ser feitas até duas tentativas para cada
tarefa, com intervalo de 1 (uma) hora para fle-
xão 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.

2o dia abdominal supra e fle-
xão de braços

§ 2º Para a elaboração das relações por área dos CFS, será
considerada a classificação final do concurso, considerando a nota
final do EI de cada candidato, acrescida da pontuação obtida na
valoração de títulos, desde que não tenha sido eliminado em alguma
de suas etapas.

§ 3º A designação do candidato para sua apresentação numa
das Organizações Militares de Corpo de Tropa (OMCT), visando ao
início do Período Básico do curso, será atribuição da EsSA, com base
nos seguintes critérios: destinação de vagas das unidades face à área
do candidato; e proximidade da OMSE onde tiver realizado o EI em
relação às sedes das OMCT, priorizando-se os que forem melhor
classificados. Não caberá recurso, por parte do candidato, contra a
designação para a OMCT que lhe for atribuída pela EsSA.

§ 4º A EsSA, quando do encerramento do concurso, remeterá
a relação final dos candidatos aprovados, classificados e aptos em
todas as etapas do PS à DEE (para encaminhamento ao DECEx , à
EsSLog e ao CIAvEx), às OMSE e OMCT.

§ 5º Na data prevista pelo Calendário Anual do Processo
Seletivo para seu comparecimento à OMCT para a qual foi de-
signado, o candidato convocado deverá apresentar obrigatoriamente
os seguintes documentos, para fins de comprovação dos requisitos
exigidos para a matrícula:

I - original de um dos documentos de identidade previstos no
Art. 14 deste edital.

II - originais e cópias autenticadas do(a): Certidão de Nas-
cimento (duas cópias); Diploma, Certificado ou Histórico Escolar que
comprove a conclusão do Ensino Médio (uma cópia); Título de Elei-
tor (uma cópia), se maior de 18 anos; comprovante de estar em dia
com as obrigações eleitorais, se maior de 18 anos; termo de com-
promisso e consentimento para matrícula, conforme modelo elabo-
rado pela EsSA, assinado pelo candidato e seu responsável legal (no
caso de candidato menor de dezoito anos), com firma reconhecida; se
maior de idade, comprovante de situação militar ou carteira de iden-
tidade militar (duas cópias), se for o caso; cartão do CIC (CPF),
válido (duas cópias); e cartão do PIS/PASEP (uma cópia), se o pos-
s u i r.

III - se reservista, Folhas de Alterações ou Certidão de As-
sentamentos Militares, referentes a todo o período em que prestou o
Serviço Militar, em que deverá constar o seu comportamento 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 comportamento "bom";

IV - 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;

V - se praça de Força Armada, 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);

VI - originais dos laudos e respectivos resultados dos exames
de saúde complementares, exigidos por ocasião da IS ou IS Epcf; e

VII - 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.

§ 7º Cada Estabelecimento de Ensino responsável pela con-
dução de CFS deverá informar à EsSA sobre os eventuais ex-alunos
que tenham sido desligados, em qualquer época, por motivos dis-
ciplinares 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 IX do art. 3º, deste
edital.

I - Tendo em vista a possibilidade dos candidatos solicitarem
a realização de segundas tentativas ou, mesmo, de solicitarem um
segundo exame, em grau de recurso, as comissões de aplicação de-
verão planejar a execução do EAF, distribuindo adequadamente os
candidatos pelos dias disponíveis e orientando-os quanto ao seu com-
parecimento, de modo que todos os candidatos previstos realizem o
exame e o prazo final seja cumprido.

§ 8º O candidato que faltar ao EAF, ou que não vier a
completá-lo - isto é, não realizar as quatro tarefas previstas - mesmo
que por motivo de força maior, será considerado desistente e eli-
minado 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), somente dentro
dos prazos estipulados no quadro do § 7º, anterior, e no Calendário
Anual do Processo Seletivo.

§ 9º Os comandos das guarnições de exame e o CIAvEx,
além de publicarem os resultados nos seus respectivos boletins in-
ternos (BI), deverão remeter diretamente à EsSA as atas contendo os
resultados do EAF de todos os candidatos, no prazo estabelecido no
Calendário Anual do Processo Seletivo. Remeterão, também, a re-
lação dos reprovados e faltosos.

TÍTULO VIII
DA ETAPA FINAL DO PROCESSO SELETIVO E DA

M AT R Í C U L A
Art. 34 Das vagas destinadas aos candidatos
§ 1º O Estado-Maior do Exército (EME) fixa anualmente,

por intermédio de portaria, o número de vagas para cada CFS, cor-
respondentes às respectivas áreas e QMS, nos estabelecimentos de
ensino (Estb Ens) encarregados. As vagas referentes a cada processo
seletivo destinado à matrícula deverão constar do respectivo edital.

§ 2º Não haverá vagas destinadas exclusivamente para mi-
litares, sendo constituído apenas um único universo de seleção, dis-
tribuído pelas áreas Combatente/Logística-Técnica e área Aviação.

§ 3º Caso haja necessidade de completar as vagas da Área
Combatente/Logística-Técnica será convocado o candidato:

I - que for inapto à matrícula no CFS da Aviação do Exér-
cito, por ocasião da IS Específica realizada pela JISR, porém apto
para efetivação da matrícula em CFS de outra área, caso desista de
prosseguir no PS da área Aviação. Deste modo, o candidato deverá
prosseguir no PS e realizar o EAF, sendo que, somente após estar
apto nas referidas etapas (IS e EAF) e durante a semana de re-
completamento, preencherá o "Termo de Desistência", para compro-
vação de sua decisão; e

II - que, apesar de apto na IS Epcf, não for convocado para
o CFS da Aviação, caso desista de prosseguir no PS da área Aviação.
Deste modo, o candidato deverá preencher o "Termo de Desistência",
durante a semana de recompletamento, para comprovação de sua
decisão.

§ 4º A convocação dos candidatos citados no parágrafo an-
terior, caso necessária, será realizada durante a semana de recom-
pletamento, obedecendo a NF de cada um.

Art. 35 Da comprovação dos requisitos biográficos dos can-
didatos e da revisão médica

§ 1º A EsSA, de posse dos resultados do concurso de ad-
missão (EI e valoração de títulos), da IS, da IS Epcf e do EAF,
organizará relações dos candidatos aprovados e classificados dentro
de número de vagas, por área dos CFS. Estes candidatos serão con-
vocados para se apresentarem nas respectivas OMCT para as quais
forem designados, a fim de realizarem a revisão médica e a com-
provação dos seus requisitos biográficos (última etapa do processo
seletivo).
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