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§ 8º No início do período de apresentação nas 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 referidas nesse
edital), este será encaminhado ao médico perito da guarnição ou para
uma nova Junta de Inspeção de Saúde Especial, a qual será nomeada
mediante solicitação do Comandante da OMCT ao Comando Militar
de Área enquadrante, nas mesmas condições previstas no art. 31,
deste edital, conforme a área par a qual o candidato estiver con-
correndo.

§ 9º Os candidatos oriundos dos Colégios Militares deverão
ser apresentados por intermédio de ofícios dos respectivos Coman-
dantes, em documento único de cada OM ou Estb Ens para as Or-
ganizações Militares do Corpo de Tropa (OMCT) para onde os can-
didatos aprovados forem designados. Toda a documentação exigida
para matrícula é de responsabilidade dos referidos candidatos, os
quais deverão conduzi-la pessoalmente.

Art. 36 Da efetivação da matrícula
§ 1º As OMCT, de posse dos resultados de todas as etapas

do processo seletivo, informados pela EsSA (concurso público de
admissão e verificação dos demais requisitos exigidos aos candidatos)
efetivarão a matrícula no Período Básico dos CFS, respeitando o
número de vagas fixadas pelo EME, sua distribuição anual pelo
DECEx e a classificação geral.

§ 2º 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
dentro do número de vagas estabelecidas e cujos documentos com-
provem seu atendimento ao disposto no art. 3º, deste edital.

Art. 37 Dos candidatos inabilitados à matrícula
§ 1º Será considerado inabilitado à matrícula o candidato

que:
I - não comprovar os requisitos exigidos para a inscrição e

matrícula, mediante a apresentação dos documentos necessários e dos
laudos dos exames médicos complementares solicitados por ocasião
da inspeção de saúde ou inspeção de saúde em grau de recurso,
mesmo que tenha sido aprovado nas demais etapas do processo se-
letivo e classificado dentro do número de vagas;

II - cometer ato de indisciplina durante quaisquer das etapas
do processo seletivo; nesse caso, os fatos serão registrados em re-
latório consubstanciado, assinado pelos oficiais das comissões en-
carregadas de aplicar o EI ou o EAF, ou, ainda, por componentes das
juntas de inspeção de saúde; esse relatório deverá ser encaminhado
pela OMSE envolvida, diretamente ao Comando da EsSA e per-
manecer arquivado junto à documentação do processo seletivo; ou

III - for considerado "inapto" em nova inspeção de saúde,
procedida em decorrência de alterações constatadas na revisão mé-
dica, de acordo com o previsto no art. 35º, deste edital; neste caso, se
sua incapacidade física não for definitiva e se comprovar seu aten-
dimento a todos os demais requisitos exigidos para matrícula, pela
documentação a ser apresentada, o candidato fará jus ao adiamento de
matrícula, de acordo com as condições prescritas no art. 39, deste
edital.

§ 2º A relação dos candidatos matriculados no Período Bá-
sico dos CFS deverá ser publicada em boletim interno da OMCT.

§ 3º Os candidatos inabilitados poderão solicitar à OMCT a
devolução dos documentos apresentados por ocasião do processo se-
letivo, até 3 (três) meses depois da publicação, no DOU, do resultado
final do processo seletivo.

Art. 38 Da desistência do processo seletivo
§ 1º Será considerado desistente do processo seletivo o can-

didato que:
I - não se apresentar na Organização Militar de Corpo de

Tropa (OMCT) para a qual for designado e convocado, na data
prevista pelo Calendário Anual do Processo Seletivo;

II - declarar-se desistente, em documento próprio, por es-
crito, em qualquer data compreendida entre a efetivação de sua ins-
crição e o encerramento do processo seletivo; este documento, com
firma reconhecida, deverá ser entregue e protocolado no Comando da
guarnição de exame, OMSE, ou OMCT à qual estiver vinculado e
remetido à EsSA; ou

III - tendo sido convocado e se apresentado na OMCT, dela
afastar-se por qualquer motivo, sem autorização, antes da efetivação
da matrícula.

§ 2º A relação dos candidatos desistentes da matrícula, por
área, será publicada em boletim interno da OMCT, cuja cópia será
remetida à EsSA.

Art. 39 Do adiamento da matrícula
§ 1º O candidato habilitado terá direito a solicitar adiamento

de sua matrícula, por uma única vez, e por intermédio de reque-
rimento ao comandante da OMCT à qual for designado para cursar o
Período Básico do CFS. Esse adiamento poderá ser concedido em
caráter excepcional, pelos seguintes motivos:

I - necessidade do serviço, no caso de candidato militar do
Exército que estiver cumprindo missão no exterior como integrante de
Força de Paz;

II - necessidade de tratamento de saúde própria, desde que
comprovada por Junta de Inspeção de Saúde; ou

III - necessidade particular do candidato, considerada justa
pelo comandante da OMCT.

§ 2º Os requerimentos de adiamento de matrícula deverão
dar entrada na OMCT até a data da matrícula, estabelecida no Ca-
lendário Anual do Processo Seletivo, juntamente com documentação
comprobatória, se for o caso. Os candidatos militares integrantes de
Força de Paz que desejarem adiar a sua matrícula deverão fazê-lo por
meio de ofícios dos respectivos comandantes, chefes ou diretores das
OM para o comandante da OMCT para a qual foi designado, não
havendo necessidade do candidato se apresentar na OMCT.

§ 3º O candidato que obtiver adiamento de matrícula deverá,
obrigatoriamente, solicitar a sua matrícula mediante outro requeri-
mento encaminhado ao comandante da OMCT para a qual tiver sido
designado, no prazo de pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes da
data prevista para o início do curso.

§ 4º O candidato habilitado que tiver sua matrícula adiada
somente poderá ser matriculado:

I - no início do Período Básico do ano imediatamente se-
guinte ao do adiamento;

II - se for aprovado em nova inspeção de saúde, avaliação
psicológica e em novo EAF, que deverão ser realizados nos mesmos
prazos da IS (ou Is Espcf) e do EAF, respectivamente, constantes do
calendário do PS seguinte àquele para o qual foi inscrito;

III - se continuar atendendo aos requisitos exigidos no edital
de abertura do processo seletivo para o qual se inscrevera inicial-
mente, com base neste edital.

Art. 40 Das movimentações após a matrícula
§ 1º Ao término do Período Básico, os alunos escolherão

suas Qualificações Militares de Subtenentes e Sargentos (QMS) em
suas OMCT, de acordo com sua classificação neste período do curso,
sob coordenação da Divisão de Ensino da EsSA.

§ 2º Os alunos aprovados no Período Básico apresentar-se-ão
nos estabelecimentos de ensino responsáveis pela realização do Pe-
ríodo de Qualificação, correspondentes às QMS escolhidas, em data a
ser definida pelo DECEx.

§ 3º Apenas para os alunos da Área Aviação, a escolha das
QMS (Aviação-Manutenção) será realizada no Centro de Aviação do
Exército, após a apresentação dos alunos para o início do Período de
Qualificação e em data a ser regulada pelo Centro de Aviação do
Exército.

TÍTULO IX
DA IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA
Art. 41 Do embasamento jurídico e da coleta das impressões

digitais
§ 1º A entidade que promove o processo seletivo deve sem-

pre procurar se utilizar de todos os métodos de controle possíveis
para estar apta a enfrentar as técnicas cada vez mais sofisticadas de
fraude, procurando assim atender aos princípios da legalidade e da
moralidade administrativa, conforme preconiza o art. 37 da Cons-
tituição Federal (CF).

§ 2º A coleta das impressões digitais dos candidatos será
obrigatoriamente realizada, tanto pelas Guarnições de Exame e CIA-
vEx, como pelas OMCT, em todas as etapas do processo seletivo (EI,
IS, IS Epcf, EAF e na apresentação dos candidatos convocados para
a última etapa).

§ 3º Por ocasião da apresentação dos candidatos selecionados
e convocados para comprovarem os requisitos de habilitação para
matrícula, a responsabilidade pela coleta das impressões digitais será
das respectivas OMCT.

§ 4º A coleta da impressão digital, durante a realização das
provas, será feita na entrega do material do EI pelo candidato e dentro
do mesmo setor do local onde o realizou.

Art. 42 Dos documentos e procedimentos para a coleta
§ 1º Os documentos nos quais serão apostas as impressões

digitais dos candidatos são:
I - folhas de respostas do EI;
II - folhas de redação, da prova discursiva de Português;
III - cartões de autógrafo (inspeções de saúde e exames de

aptidão física);
IV - folhas de redação a serem elaboradas pelos candidatos

por ocasião de sua apresentação nas OMCT.
§ 2º O responsável pela identificação datiloscópica na OM-

SE, CAvEx ou OMCT instruirá os militares com a incumbência de
coletar as digitais dos candidatos.

§ 3º Em caso de impressão digital borrada ou "arrastada",
dever-se-á fazer outra coleta, no ato. O responsável pela identificação
deverá verificar cada uma delas.

§ 4º O candidato que se recusar a fazer a identificação
datiloscópica será eliminado do processo seletivo. Esse fato deve ser
devidamente registrado nos "Autos de Recusa", pela OMSE, CAvEx
ou OMCT, para subsídio futuro.

§ 5º O material (tinta gráfica, rolo, tala e régua) a ser em-
pregado para a coleta das digitais deverá ser semelhante ao utilizado
pelos institutos de identificação e pelas Seções de Identificação das
OMSE, CIAvEx ou OMCT.

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 43 Da validade do concurso público de admissão e

demais ações do processo seletivo
§ 1º O concurso de admissão aos CFS, regulado por este

edital, terá validade apenas para o ano ao qual se referir a inscrição,
iniciando-se a partir da data de publicação do respectivo edital de
abertura do concurso e encerrando-se na data de publicação do edital
do resultado final (homologação).

§ 2º Todas as demais ações do processo seletivo regulado por
este edital - inclusive as etapas de inspeção de saúde, exame de
aptidão física e comprovação dos requisitos biográficos pelos can-
didatos - terão validade apenas para o período ao qual se referir o
calendário anual específico para cada processo seletivo, constante do
respectivo edital de abertura.

§ 3º Toda a documentação relativa ao processo de inscrição
e seleção permanecerá arquivada na EsSA pelo prazo de 5 (cinco)
anos, a contar da data de publicação do resultado do concurso, de
acordo com a Tabela Básica de Temporalidade do Exército (TBTEx)
e as Instruções Gerais para Avaliação de Documentos do Exército (IG
11-03), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 256,
de 29 de maio de 2001. Após esse prazo e inexistindo ação pendente,
as provas do EI e o material inservível poderão ser incinerados.

Art. 44 Das despesas para a realização do processo sele-
tivo

§ 1º Os deslocamentos e a estada dos candidatos durante a
realização do concurso de admissão (exame intelectual e apresentação
de títulos nas OMSE), da IS (ou IS Epcf), do EAF, do deslocamento
para a última etapa do processo seletivo e da matrícula na OMCT de
designação deverão ser realizados por sua conta, sem ônus para a
União.

§ 2º As despesas das OMSE relacionadas ao concurso de
admissão - incluindo, quando for o caso, o aluguel de locais para a
aplicação das provas do EI - serão cobertas mediante repasse, pela
EsSA, de recursos arrecadados com a cobrança da taxa de inscri-
ção.

§ 3º Para que seja efetuado o repasse de recursos, as OMSE
deverão remeter à EsSA uma planilha de solicitação de recursos
financeiros para custeio do EI - conforme modelo elaborado por
aquela Escola e dentro do prazo estabelecido no Calendário Anual do
Processo Seletivo para esse evento - especificando o tipo de material
e/ou serviço solicitado.

§ 4º Não haverá repasse de recursos destinados à aquisição
de meios de informática, tendo em vista que toda a documentação
referente ao CA será remetida pela EsSA em disquete, CD ou papel
impresso (exceção apenas quanto aos relatórios de aplicação de pro-
vas, que serão impressos pelas CAF). Os casos excepcionais e as
peculiaridades de determinadas OMSE serão apreciados pelo Co-
mandante da EsSA. Da mesma forma, não haverá repasse de recursos
para manutenção de viaturas, aquisição de meios elétricos e/ou ele-
trônicos e pagamento de diárias a militares ou civis (professores,
faxineiros, etc.).

§ 5º As despesas com alimentação serão cobertas por meio
de solicitação de etapas, abrangendo apenas os militares diretamente
envolvidos na organização do processo seletivo (comissões, auxiliares
e juntas de inspeção de saúde, quando necessitarem).

Art. 45 Das prescrições finais
§ 1º As ações gerais do processo seletivo e da matrícula

serão desenvolvidas dentro dos prazos estabelecidos no Calendário
Anual do Processo Seletivo, a ser publicado em portaria específica do
DECEx e neste edital de abertura.

§ 2º Ocorridas discrepâncias entre os resultados apresentados
na IS e/ou no EAF (aplicados sob responsabilidade das diversas
OMSE), e as condições físicas apresentadas pelos candidatos por
ocasião de sua apresentação para matrícula, as OMCT informarão à
EsSA a respeito, a qual informará o DECEx, via canal de comando,
para que seja solicitada a apuração de causas e responsabilidades,
bem como as providências decorrentes, junto aos respectivos C Mil
A.

§ 3º Os casos omissos nestas Instruções serão solucionados
pelo Comandante da EsSA, pelo Diretor de Especialização e Extensão
ou pelo Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército,
de acordo com o grau crescente de complexidade.

§ 4º Poderá ser autorizada a alteração de OMSE mediante
requerimento feito de próprio punho pelo candidato e remetido di-
retamente para a Seção de Concurso e Admissão da Escola de Sar-
gento das Armas, desde que respeitado o prazo estipulado pelo Ca-
lendário Anual do Processo Seletivo aos Cursos de Formação de
S a rg e n t o s .

§ 5º No requerimento de alteração de OMSE deverá constar
a justificativa para a solicitação de alteração, juntamente com o novo
endereço do candidato. Na falta de um desses dados, o requerimento
será indeferido.

TÍTULO XI
PROGRAMA DE DISCIPLINAS E BIBLIOGRAFIA DO

EXAME INTELECTUAL
Art. 46 Relação dos assuntos do Exame Intelectual.
§ 1º MATEMÁTICA
I - Conceitos e relações numéricas
a) Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, reais e

complexos. Operações e propriedades. Fatorações. Razão e propor-
ção. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Aplica-
ções.

b) Sequências de números reais: lei de formação de uma
sequência. Progressão aritmética e geométrica. Soma de um número
finito de termos de progressões aritméticas e geométricas.

c) Introdução à matemática financeira: conceitos de por-
centagem, juros simples e juros compostos e sua relação com PA e
PG, respectivamente.

d) Matrizes: operações e propriedades; a inversa de uma
matriz. Determinante de uma matriz. Sistemas lineares e matrizes,
escalonamento. Resolução de sistemas de equações lineares. Deter-
minantes: cálculos e aplicações gerais.

II - Álgebra
a) Equações: conjunto universo e conjunto verdade de uma

sentença. Equações racionais e inteiras. Sistemas de equações li-
neares. Regras de Cramer. Sistemas de equações racionais. Problemas
de 1º e 2º graus. Equações algébricas. Determinação de raízes. Re-
lação entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica.
Inequações de 1º e 2º graus.

b) Função: conceito, domínio, imagem e gráfico. Cresci-
mento e decrescimento. Funções reais: função afim e função qua-
drática. Função exponencial e logarítmica. Funções trigonométricas
seno, cosseno e tangente. Aplicações. Relações entre as funções tri-
gonométricas. Fórmulas de adição de arcos. Composição de funções,
funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras e funções inversas.

c) Polinômios: operações e propriedades. Equações polino-
miais. Relação entre coeficientes e raízes de polinômios.

III - Geometria
a) Geometria plana: segmentos, ângulos, triângulos, quadri-

láteros e polígonos. Congruência e semelhança de triângulos. Cir-
cunferência. Perímetros e áreas de figuras planas. Razões trigono-
métricas no triângulo retângulo e na circunferência. Trigonometria
num triângulo qualquer, leis do seno e do co-seno. Aplicações.
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