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(CFO/QC), a funcionar na Escola de Formação Complementar do
Exército (EsFCEx). Parágrafo único. O CA, a se realizar em âmbito
nacional, abrange o exame intelectual (EI) e outras etapas elimi-
natórias. - Seção II - Da Aplicação - Art. 2º Este edital aplica-se: I -

a todos os(as) candidatos(as) à matrícula no CFO/QC; II - aos
militares e servidores civis envolvidos no planejamento e condução
das diferentes etapas do Concurso de Admissão, inclusive os in-
tegrantes das juntas de inspeção de saúde, das comissões de exame
intelectual (elaboração e aplicação de provas) e das comissões de
aplicação dos exames físicos; e III - aos órgãos, grandes comandos,
organizações militares e estabelecimentos de ensino envolvidos na
divulgação e realização do CA. - Seção III - Da Legislação de
Referência - Art. 3o O presente concurso está amparado nas Portarias
no- 071 e 072 do Departamento Educação e Cultura do Exército
(DECEx), ambas de 19 de maio de 2014. - CAPÍTULO II - DA
INSCRIÇÃO - Seção I - Dos Requisitos Exigidos - Art. 4o O(A)
candidato(a) à inscrição no CA ao CFO/QC, de ambos os sexos,
deverá satisfazer aos requisitos estabelecidos nos incisos I e II a
seguir, por meio de cópias legíveis (frente e verso) autenticadas em
cartório, na etapa de verificação documental preliminar e devida-
mente comprovados, por intermédio da apresentação dos respectivos
documentos originais, no momento da etapa final do CA, para efe-
tivação da matrícula, prevista no calendário anual. I - requisitos co-
muns aos(às) candidatos(as) de todas as áreas e especialidades ou
habilitações profissionais objetos do Concurso de Admissão, (qual-
quer formação profissional): a) ser brasileiro nato; b) ter concluído
com aproveitamento, em instituição de ensino superior, o curso de
graduação em área ou subárea de atividade objeto do CA, que o
habilite ao exercício profissional, bem como possuir curso referente a
uma das especialidades ou habilitações das áreas para as quais foram
estabelecidas vagas em portaria do Estado-Maior do Exército (EME),
destinadas à matrícula nos CFO/QC, e estar registrado no órgão
fiscalizador da profissão a que concorre, quando existir. Essas si-
tuações deverão ser comprovadas, conforme previsto no caput deste
artigo, com a apresentação dos seguintes documentos: 1. diploma de
Licenciatura plena (apenas para área do magistério) ou diploma de
Bacharel (para as demais áreas), na área objeto do concurso a que se
referir sua inscrição, de instituições credenciadas e cursos oficial-
mente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), na forma da
legislação federal que regula a matéria e devidamente registrado. Será
admitido, também, o diploma emitido e registrado, com fundamento
no art. 63, da Portaria Normativa no- 40-MEC, de 12 de dezembro
2007; e 2. registro profissional expedido pelo órgão fiscalizador da
profissão, quando existir. c) possuir no máximo 36 (trinta e seis) anos,
referenciados a 31 de dezembro do ano de sua matrícula; d) se praça
da ativa de Força Armada ou de Forças Auxiliares, estar classificado,
no mínimo, no comportamento "bom" ou equivalente da Força es-
pecífica; e) se ex-integrante de qualquer uma das Forças Armadas ou
de Força Auxiliar, não ter sido demitido ex officio por ter sido
declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído
ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação; f)
não ter sido considerado isento do Serviço Militar, seja por licen-
ciamento e exclusão de organização militar a bem da disciplina, seja
por incapacidade física ou mental definitiva ("Incapaz C"), condição
esta a ser comprovada pelo certificado militar que recebeu; para
atender a este requisito, deve possuir o Certificado de Reservista
(CR), Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) ou Certificado
de Alistamento Militar (CAM), dentro dos limites de sua validade; g)
não ter sido julgado, em inspeção de saúde, incapaz definitivamente
para o serviço do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia
Militar ou Corpo de Bombeiros Militar; h) se ex-aluno(a) de es-
tabelecimento de ensino de formação de oficiais ou de praças do
Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar ou do Corpo
de Bombeiros Militar, não ter sido desligado por motivo disciplinar,
tendo sido classificado, no mínimo, no comportamento "bom", por
ocasião do seu desligamento; i) estar em dia com suas obrigações
perante o Serviço Militar e a Justiça Eleitoral; j) ter pago a taxa de
inscrição, caso não preencha os requisitos do Decreto no- 6.593, de 2
de outubro de 2008; k) não estar na condição de réu em ação penal;
l) não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da legislação
vigente: 1. responsabilizado(a) por ato lesivo ao patrimônio público,
de qualquer esfera de governo, em processo disciplinar administra-
tivo, do qual não caiba mais recurso, contado o prazo a partir da data
do cumprimento da sanção; ou 2. condenado(a) em processo criminal
transitado em julgado, contado o prazo a partir da data do cum-
primento da pena; m) ter, no mínimo, 1,60m (um metro e sessenta
centímetros) de altura, se do sexo masculino, ou 1,55m (um metro e
cinquenta e cinco centímetros) de altura, se do sexo feminino; n)
possuir idoneidade moral, a ser apurada por meio de averiguação da
vida pregressa do(a) candidato(a), na forma expressa neste edital; o)
se do sexo feminino, não se apresentar grávida ou com filho nascido
há menos de 6 (seis) meses para a realização do exame de aptidão
física, a ser aplicado após a inspeção de saúde, devido à incom-
patibilidade desse estado com os exercícios exigidos naquela etapa do
CA, devendo requerer o adiamento dessa etapa, na forma do art. 103,
§ 2º, deste edital; p) não estar investido em cargo público e q) não
apresentar tatuagens que, nos termos de detalhamento constante das
normas do Comando do Exército, faça alusão à ideologia terrorista ou
extremista contrária às instituições democráticas, à violência, à cri-
minalidade, à ideia ou ato libidinoso, à discriminação ou preconceito
de raça, credo, sexo ou origem ou, ainda, à ideia ou ato ofensivo às
Forças Armadas. § 1º Os bacharéis de Direito, aprovados no exame
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que exercerem cargos ou
funções incompatíveis com a advocacia, estando vedada sua inscrição
na Ordem, deverão apresentar o certificado de aprovação no Exame
de Ordem para Admissão no Quadro de Advogados, assinado pelo
Presidente do Conselho Seccional, ou da Subseção delegada, e pelo
presidente da banca examinadora da OAB. § 2º Para comprovação do
requisito de não estar investido em cargo público, o(a) candidato(a)
deverá apresentar declaração escrita e assinada de próprio punho,

informando que não se encontra investido em cargo público federal,
estadual ou municipal, na data de encerramento do CA; e cópia da
folha de Diário Oficial ou de outro documento que comprove sua
desvinculação de cargo público, antes da data de matrícula no CFO.
§ 3º Será admitido, também, o diploma emitido e registrado, com
fundamento no art. 63, da Portaria Normativa MEC no- 40, de 12 de
dezembro 2007. II - Como requisitos particulares a serem atendidos,
de acordo com a área em que solicitar sua inscrição: a) Magistério -
possuir o diploma de licenciatura plena, obtido por conclusão de

curso correspondente à subárea (disciplina) para a qual estiver con-
correndo; e b) Psicologia - possuir o diploma de graduação em Psi-
cologia ou diploma de graduação em curso de Formação de Psi-
cólogo. - Seção II - Do Processamento da Inscrição - Art. 5o O pedido
de inscrição será feito por meio de requerimento do(a) candidato(a),
civil ou militar, dirigido ao Comandante da EsFCEx e remetido di-
retamente àquela Escola, somente por intermédio do sítio da EsFCEx
disponibilizado na rede mundial de computadores (Internet), cujo
acesso deverá ser feito pelo endereço eletrônico http://www.esfcex.en-
sino.eb.br/esfcex, dentro do prazo estabelecido no Calendário Anual
do Concurso de Admissão anexo a este edital.. Art 6º O requerimento
de inscrição, que obedecerá ao modelo padronizado e elaborado pela
EsFCEx, e o edital de Abertura estarão disponibilizados no sítio da
EsFCEx na rede mundial de computadores (Internet), cujo acesso
deverá ser feito pelo endereço eletrônico http://www.esfcex.ensi-
no.eb.br/esfcex. Deverão constar do requerimento: I - as informações
pessoais do(a) candidato(a); II - a opção correspondente à sua área e,
se for o caso, subárea de atividade profissional; III - a sua opção
relativa ao Idioma Estrangeiro - Língua Inglesa ou Espanhola - objeto
do Exame Intelectual (EI), integrante da prova de Conhecimentos
Gerais; IV - a sua opção quanto à guarnição de exame (Gu Exm) e à
organização militar sede de exame (OMSE), dentre as previstas no
edital do CA, onde deseja realizar o EI, a Inspeção de Saúde (IS) e o
Exame de Aptidão Física (EAF); na guarnição de exame em que
existir mais de uma OMSE, o(a) candidato(a) deverá optar, também,
por aquela que melhor lhe convier; e V - a sua opção de que aceita,
de livre e espontânea vontade, submeter-se às normas do CA e às
exigências do curso pretendido e da carreira militar, caso seja ma-
triculado, segundo as condições estabelecidas na Seção IV do CA-
PÍTULO II, deste Edital. Art. 7o Os(As) candidatos(as) que com-
provarem mudança de domicílio no decorrer do CA deverão solicitar,
mediante requerimento dirigido ao Comandante da EsFCEx, e en-
caminhado por intermédio dos Correios, preferencialmente via SE-
DEX, a mudança da Gu Exm e OMSE, em prazo não inferior a
quinze dias da data prevista para a realização dos exames ou da IS.
Para fins de comprovação, será considerada a data constante do ca-
rimbo de postagem da agência dos Correios. Art. 8º Após a realização
da inscrição não serão aceitos, salvo as hipóteses do art. 7º, pedidos
de mudança de guarnição de exame e OMSE, área ou subárea de
atividade profissional e idioma estrangeiro selecionado pelo(a) can-
didato(a) para o EI. Art. 9º. O(A) candidato(a), após preencher o
requerimento de inscrição, deverá conferir e confirmar os seus dados,
enviá-los eletronicamente, imprimir o boleto bancário e realizar o
pagamento da taxa de inscrição até a data estabelecida no boleto
bancário. Art. 10º. O requerimento de inscrição ficará disponível para
preenchimento e remessa eletrônica dos dados até a data estabelecida
no Calendário Anual do CA, para processamento das inscrições. Art.
11. O requerimento de inscrição só será deferido após a confirmação
do pagamento da taxa de inscrição. Art. 12. Não será permitida a
realização de mais de uma inscrição utilizando o mesmo número do
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) emitido pela Receita Federal. Art.
13. Após o deferimento da inscrição, a EsFCEx tornará disponível
para impressão um Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) / Car-
tão Informativo (CI), que conterá informações importantes para o(a)
candidato(a) quanto aos locais, datas e horários do EI e demais etapas
do CA, conforme este edital. § 1º - O CCI/CI ficará disponível para
impressão, no endereço eletrônico http://www.esfcex.ensino.eb.br/esf-
cex, durante o período estabelecido no Calendário Anual do CA; e §
2º - O(A) candidato(a) deverá imprimir o seu CCI/CI. Art. 14. Du-
rante a aplicação do Exame Intelectual (EI), em cada local designado,
a respectiva Comissão de Aplicação e Fiscalização (CAF) coletará as
impressões digitais dos(as) candidatos(as). Art. 15. Para efeito deste
Edital, entende-se por: I - candidato(a) civil: o(a) cidadão(ã) que não
pertença ao serviço ativo de Força Armada, Polícia Militar ou Corpo
de Bombeiros Militar; inclui-se, neste caso, o integrante da reserva de
2a classe (R/2) ou não-remunerada, seja este aspirante-a-oficial, guar-
da-marinha, oficial, praça ou reservista; e II - candidato militar: o
militar incluído no serviço ativo de Força Armada (inclusive o ati-
rador de tiro-de-guerra, equiparado à praça), Polícia Militar ou Corpo
de Bombeiros Militar. Art. 16. O(A) candidato(a) militar deverá in-
formar oficialmente ao seu comandante, chefe ou diretor sobre a sua
situação de inscrito no CA. Tal medida permitirá a cada uma das
instituições militares a qual o(a) candidato(a) estiver vinculado(a)
tomar as providências que lhes forem cabíveis. Art. 17. Competirá ao
Comandante da EsFCEx o deferimento ou indeferimento das ins-
crições requeridas. A Escola informará essa decisão em seu sítio na
Internet (endereço eletrônico http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex),
que deverá ser consultado pelo(a) candidato(a). Art. 18. O(A) can-
didato(a) inscrito atestará sua submissão às exigências do Concurso
de Admissão, não lhe assistindo direito a ressarcimento de qualquer
natureza, decorrente de insucesso no CA ou não aproveitamento por
falta de vagas. Art. 19. A documentação de inscrição somente terá
validade para o ano a que se referir o CA, correspondente à matrícula
no ano seguinte, conforme expresso no edital. Art. 20. Constituem
causas de indeferimento da inscrição: I - remeter o seu Requerimento
de Inscrição por outro meio, que não por intermédio do sítio
http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex e após a data estabelecida no
Calendário Anual do CA; II - contrariar quaisquer dos requisitos
exigidos ao(à) candidato(a), previstos no art. 4o, deste Edital; e III -
não ter o pagamento da taxa de inscrição compensado, por qualquer
motivo, até o 1º dia útil após a data estabelecida no boleto bancário.

Art. 21. O(A) candidato(a) que contrariar, ocultar ou adulterar qual-
quer informação relativa às condições exigidas para a inscrição e
matrícula - constantes do art. 4o deste Edital - será considerado
inabilitado ao CA, sendo dele eliminado e excluído, tão logo seja
descoberta e comprovada a irregularidade. Caso o problema não seja
constatado antes da data da matrícula e esta for efetuada, o(a) alu-
no(a) enquadrado nesta situação será excluído e desligado da EsFCEx
e do Exército Brasileiro, em caráter irrevogável e em qualquer época.
Os responsáveis pela irregularidade estarão sujeitos às sanções dis-
ciplinares, penais e civis cabíveis. Art. 22. O(A) candidato(a) deverá
providenciar novo documento de identificação quando: I - a fotografia
do documento não permitir identificar claramente o seu portador (por
ser de má qualidade, muito antiga, estar danificada e/ou deteriorada
ou por outros motivos); II - a assinatura do documento diferir da
atualmente utilizada pelo(a) candidato(a); e III - o documento estiver
adulterado, rasurado, danificado ou com prazo de validade expirado.
- Seção III - Da Taxa de Inscrição - Art. 23. O valor da taxa de
inscrição é de R$ 110,00 (cento e dez reais) conforme fixado na
Portaria no- 072-DECEx de 19 de maio de 2014, e destina-se a cobrir
as despesas com a realização do CA. Art. 24. O pagamento da taxa de
inscrição deverá ser efetuado na rede bancária ou pela Internet até a
data do vencimento expressa no boleto bancário, que poderá ser
reimpresso, a qualquer época, no período compreendido entre o envio
do requerimento e o encerramento das inscrições previstas no Ca-
lendário Anual do CA. Art. 25. Em hipótese alguma haverá res-
tituição da taxa de inscrição. Art. 26. A inscrição somente será efe-
tivada mediante confirmação do pagamento da taxa de inscrição,
desde que efetuada até a data estabelecida no boleto bancário. Art. 27.
A taxa de inscrição terá validade somente para o CA previsto neste
Edital. Art. 28. Não haverá isenção, total ou parcial, do valor da taxa
de inscrição, exceto para o(a) candidato(a) que atenda aos seguintes
requisitos: I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto no-

6.135, de 2007; e II - for membro de família de baixa renda, nos
termos do decreto supracitado. § 1º O(A) candidato(a) que preencher
os requisitos deste artigo e desejar isenção de pagamento da taxa de
inscrição neste Concurso de Admissão deverá fazê-lo por meio de
requerimento disponibilizado no sítio http://www.esfcex.ensi-
no.eb.br/esfcex. § 2º A declaração falsa sujeitará o(a) candidato(a) às
sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo
único, do art. 10, do Decreto no- 83.936, de 1979. § 3º A relação dos
requerimentos de isenção deferidos será divulgada até a data prevista
no Calendário Anual do Concurso de Admissão, no endereço ele-
trônico http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex. § 4º O(A) candidato(a)
que tiver seu requerimento de isenção indeferido, para efetivar a sua
inscrição no Concurso de Admissão, deverá efetuar o pagamento da
taxa de inscrição até a data estabelecida no boleto bancário, conforme
procedimentos descritos neste Edital. § 5º Não será concedida isenção
de pagamento de taxa de inscrição ao(à) candidato(a) que: I - omitir
informações e(ou) torná-las inverídicas; II - fraudar e(ou) falsificar
documentação; III - pleitear a isenção, sem atender aos requisitos
constantes dos incisos I e II deste artigo; e IV - não observar o prazo
estabelecido no Calendário Anual do CA. § 6º Caso o pedido de
isenção seja indeferido, o(a) candidato(a) poderá interpor recurso ad-
ministrativo ao Diretor de Educação Superior Militar, solicitando sua
inscrição conforme as prescrições a seguir: I - o(a) candidato(a) que
for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto no-

6.135, de 26 de junho de 2007, desde que apresente, anexo, ao seu
recurso administrativo, os seguintes documentos comprobatórios, até
a data constante no Calendário Anual do CA: a) cópia dos com-
provantes de rendimentos relativos ao mês de abril ou maio do cor-
rente ano de todas as pessoas que compõem o grupo familiar e que
residam no mesmo endereço. Para este fim, constituem-se documen-
tos comprobatórios: 1. de empregados: cópia do contracheque ou
carteira profissional ou declaração do empregador; 2. de aposentados,
pensionistas, beneficiários de auxílio-doença e outros: cópia do ex-
trato trimestral do ano em curso ou comprovante de saque bancário,
contendo o valor do benefício do INSS ou de outros órgãos de
previdência; 3. de autônomos e prestadores de serviço: cópia do
último carnê de pagamento de autonomia junto ao INSS e declaração
de próprio punho contendo o tipo de atividade exercida e o ren-
dimento médio mensal obtido; e 4. . de desempregados: cópia da
carteira profissional, formulário de rescisão de contrato de trabalho,
declaração informando o tempo em que se encontram fora do mer-
cado de trabalho e como têm se mantido e comprovantes do seguro
desemprego. b) cópia do comprovante de Imposto de Renda. O(A)
candidato(a) deverá apresentar o formulário completo da declaração e
notificação do imposto de renda do corrente ano (com base no ano
anterior), de todas as pessoas maiores de 18 (dezoito) anos descritas
no quadro de composição familiar; c) cópia dos comprovantes de
despesas (relativas ao mês de abril ou maio do corrente ano): 1. com
habitação (prestação da casa própria ou aluguel e condomínio); 2.
com instrução (mensalidades escolares, cursos, comprovante de con-
cessão de bolsa de estudos); 3. com contas de consumo (luz, gás,
telefone convencional e celular, água, IPTU). No caso em que as
contas de energia elétrica ou água forem divididas entre duas ou mais
residências, se faz necessária a apresentação de declaração (pode ser
de próprio punho), justificando o fato; e 4. com outras despesas que
possam ser comprovadas (plano de saúde, IPVA e outras). d) cópia
dos comprovantes relativos à composição familiar: documento de
identidade e CPF, para os maiores de 18 anos (desde que não tenha
trazido nenhum outro documento); certidão de nascimento ou com-
provante de escolaridade (para menores de 18 anos); certidão de
casamento e, no caso de casais separados, comprovação dessa si-
tuação; certidão de óbito, em caso de familiares falecidos; certidão ou
documentos referentes à tutela, adoção, termo de guarda e respon-
sabilidade ou outras expedidas pelo juiz. - Seção IV - Da Submissão
do(a) Candidato(a) às Normas do Concurso de Admissão e às Exi-
gências do Curso e da Carreira Militar - Art. 29. Ao solicitar sua
inscrição, o(a) candidato(a) estará atestando que aceita submeter-se
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