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utilizar-se ou tentar utilizar-se de meios ilícitos para a resolução das
provas ("cola", material de uso não permitido, comunicação com
outras pessoas, etc.); IV - fazer rasuras ou marcações no cartão de
respostas, seja com o intuito de identificá-lo 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 das provas;
VI - faltar ou chegar ao local de prova após o horário previsto para o
fechamento dos seus portões (uma hora antes do início do tempo
destinado à realização das provas), ainda que por motivo de força
maior; VII - não entregar o material da prova cuja restituição seja
obrigatória (cartão de respostas) ao término do tempo destinado para
a sua realização; VIII - não assinar o cartão de respostas no local
reservado para isto; IX - afastar-se do local de prova, durante ou após
o período de realização da mesma, portando o cartão de respostas
distribuído pela CAF; X - afastar-se do local de prova, durante o
período de sua realização, portando o caderno de questões distribuído
pela CAF; XI - preencher incorretamente, ou deixar de preencher, no
cartão de respostas, os dados relativos à identificação, do(a) can-
didato(a) ou de sua prova, nos campos para isso destinados, ou
descumprir quaisquer outras instruções contidas nas provas para sua
resolução; XII - deixar de apresentar, por ocasião da realização das
provas, o original do seu documento de identidade, de acordo com
um dos tipos previstos no art. 60, deste edital, ou apresentá-lo com
adulterações; ou XIII - não permitir a coleta de sua impressão digital
pela CAF. - Seção VII - Dos Gabaritos e dos Pedidos de Revisão -
Art. 73. Os gabaritos das provas do EI serão divulgados pela EsFCEx
por meio da Internet, no endereço eletrônico http://www.esfcex.en-
sino.eb.br/esfcex, a partir de 72 (setenta e duas) horas após o término
da prova. Art. 74. Os gabaritos ficarão à disposição dos(as) can-
didatos(as) na Internet, no mesmo endereço citado no art. anterior, até
o término da correção das provas e do processamento dos pedidos de
revisão. Se houver necessidade de retificações nos gabaritos, em vir-
tude do atendimento a pedidos de revisão, as versões atualizadas dos
gabaritos substituirão as que sofrerem alterações, ficando disponi-
bilizadas até o encerramento do CA. Art. 75. O(A) candidato(a) terá
assegurado o direito de solicitar revisão da correção efetuada nas
questões de cada uma das provas que realizar, por meio de um
"Pedido de Revisão" cujo modelo estará disponível no endereço ele-
trônico da EsFCEx. O prazo máximo para encaminhá-lo é de 2 (dois)
dias úteis, a contar da divulgação, pela Internet (http://www.esf-
cex.ensino.eb.br/esfcex), do gabarito da prova à qual se referir o
pedido. Somente será aceito o pedido se encaminhado diretamente ao
Comandante da EsFCEx (Rua Território do Amapá, no- 455, Pituba,
Salvador - BA, CEP 41.830-540), por via postal, utilizando SEDEX,
sendo considerada, para fins de comprovação do cumprimento do
prazo, a data constante do carimbo de postagem. O(A) candidato(a)
deverá especificar os itens das questões a serem revistas, seguindo
fielmente o modelo constante no sítio supracitado. Art. 76. Os pe-
didos de revisão sem assinatura do(a) candidato(a), inconsistentes,
sem fundamentação ou genéricos do tipo "solicito rever a correção",
bem como aqueles que não estejam redigidos com base na biblio-
grafia indicada e que não atenderem às exigências constantes deste
edital, não serão considerados. Parágrafo único. A informação dos
pareceres da banca examinadora dos pedidos de revisão, procedentes
ou improcedentes, será divulgada por intermédio da Internet, no sítio
http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex, juntamente com os novos ga-
baritos, quando for o caso. Art. 77. Se, dos pedidos de revisão,
resultar anulação de questões e/ou itens de prova do EI, a pontuação
correspondente será atribuída a todos os(as) candidatos(as), indepen-
dentemente de terem recorrido ou não. Se resultar alteração do ga-
barito divulgado, os cartões de respostas de todos os(as) candida-
tos(as) serão novamente corrigidos, de acordo com o gabarito re-
tificado. Em nenhuma hipótese, o total de questões e/ou itens de cada
uma das provas sofrerá alterações; isto é, o divisor será o corres-
pondente ao número total inicialmente previsto de questões e/ou itens
da prova. Art. 78. Serão considerados e respondidos todos os pedidos
de revisão que atenderem às exigências constantes deste edital. Os
demais pedidos de revisão que estiverem em desacordo com este
edital serão indeferidos e não serão respondidos. Art. 79. Não é
facultado ao(à) candidato(a) interpor recursos administrativos quanto
à solução do pedido de revisão de prova expedida pela banca de
professores. - Seção VIII - Da Correção e do Resultado Final - Art.
80. Durante o processo de correção e apuração da nota final do EI, as
provas serão identificadas apenas por números-códigos. Somente de-
pois de apurados os resultados é que os números-códigos serão as-
sociados aos nomes dos candidatos(as). Art. 81. Todos os(as) can-
didatos(as) terão os cartões de respostas, referentes às suas provas,
corrigidos por meio de processamento ótico-eletrônico. Art. 82. Na
correção dos cartões de respostas, as questões ou itens serão con-
siderados errados (e, portanto, não computados como acertos), quan-
do ocorrerem uma ou mais das seguintes situações: I - a resposta
assinalada pelo(a) candidato(a) for diferente daquela listada como
correta no gabarito; II - o(a) candidato(a) assinalar mais de uma
opção; III - o(a) candidato(a) deixar de assinalar alguma opção; IV -

houver rasuras; ou V - a marcação das opções de respostas não
estiver em conformidade com as instruções constantes das provas.
Art. 83. O resultado da correção de cada prova será expresso por um
valor numérico, variável de 0 (zero) a 10 (dez), calculado com apro-
ximação de milésimos. Parágrafo único. No arredondamento de nú-
meros serão observadas as seguintes regras: I - quando o primeiro
algarismo a ser abandonado for 0,1,2,3 ou 4, fica inalterado o último
algarismo a permanecer. Exemplo: 48,2354 passa para 48,235; ou II -

quando o primeiro algarismo a ser abandonado for 5,6,7,8 ou 9,
aumenta-se de uma unidade o último algarismo a permanecer. Exem-
plo: 48,2356 passa para 48,236. Art. 84. A NF/EI do(a) candidato(a)
será expressa por um valor numérico, variável de 0 (zero) a 10 (dez),
com aproximação de milésimos, obtido pela média ponderada entre a
nota da 1ª parte que corresponde à prova de conhecimentos gerais
(CG), com peso 1 (um) e da 2ª parte que corresponde à prova de

conhecimentos específicos (CE), com peso 3 (três). Para esse cálculo,
será utilizada a seguinte fórmula: NF/EI= [(CG x 1) + (CE x 3)] / 4
- Seção IX - Da Divulgação do Resultado do EI - Art. 85. A EsFCEx
divulgará o resultado do EI pela Internet no endereço http://www.esf-
cex.ensino.eb.br/esfcex, apresentando a relação dos(as) candidatos(as)
aprovados(as), por áreas e subáreas objetos do CA, com a clas-
sificação geral, que terá como base a ordem decrescente das NF/EI.
Nessa relação, serão indicados os que forem abrangidos pelo número
de vagas para matrícula e os incluídos na majoração (lista de re-
servas). Em caso de empate na classificação, serão observados os
critérios previstos na Seção III do Capítulo III, deste edital. Art. 86.
O(A) candidato(a) não será notificado diretamente pela EsFCEx sobre
o resultado do EI, devendo consultar a página da Escola na Internet,
no endereço eletrônico http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex, para
obter informações a respeito. Art. 87. O(A) candidato(a), após tomar
ciência da inclusão do seu nome na relação divulgada pela EsFCEx,
deverá ligar-se com o comando da Gu Exm onde realizou as provas
para tomar conhecimento sobre locais, datas, horários e outras pro-
vidências relacionadas às demais etapas do CA. Art. 88. Após apu-
rados os resultados, a EsFCEx providenciará a publicação, no DOU,
para fins de homologação, da relação dos(as) candidatos(as) apro-
vados no CA, em ordem classificatória. Essa relação será encami-
nhada ao DECEx, por intermédio da Diretoria de Educação Superior
Militar (DESMil), e aos comandos das Gu Exm, e divulgada no sítio
daquela Escola na Internet (http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex),
especificando: os aprovados e classificados nas vagas existentes; e os
aprovados e não classificados, incluídos na majoração (lista de re-
servas). Art. 89. Serão divulgadas as notas das provas de Conhe-
cimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, bem como a NF/EI
dos(as) candidatos(as), no endereço eletrônico http://www.esfcex.en-
sino.eb.br/esfcex. Art. 90. Não serão concedidas vistas aos cartões de
respostas das provas do EI para os(as) candidatos(as). - CAPÍTULO
V - DA INSPEÇÃO DE SAÚDE - Seção I - Da Convocação para a
Inspeção de Saúde (IS) - Art. 91. Serão submetidos à IS os(as)
candidatos(as) relacionados como aprovados no EI e classificados
dentro do número de vagas fixadas pelo EME, bem como os apro-
vados e relacionados na majoração. Art. 92. Os(As) candidatos(as)
convocados realizarão a IS em locais designados pelas Gu Exm,
obedecendo rigorosamente ao prazo estipulado no Calendário Anual
do CA. - Seção II - Da Legislação sobre IS - Art. 93. A IS, de caráter
eliminatório, será executada pelas Juntas de Inspeção de Saúde Es-
pecial (JISE), constituídas em cada Gu Exm, conforme determinam as
Instruções Gerais para as Perícias Médicas no Exército (IGPMEX -
IG 30-11), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército no

566, de 2009, as Instruções Reguladoras das Perícias Médicas no
Exército (IRPMEX - IR 30-33), aprovadas pela Portaria no 2 1 5 - D G P,
de 2009, Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército -
NTPMEX, aprovadas pela Portaria no- 247-DGP, de 2009 e alteradas
pela Portaria no- 133-DGP, de 2010 e Normas para Inspeção de Saúde
dos Candidatos à Matrícula nos Estabelecimentos de Ensino Subor-
dinados ao DECEx e nas OM que recebem Orientação Técnico-
Pedagógica, aprovadas pela Portaria no- 014-DECEx, de 2010 e al-
teradas pela Portaria no- 025-DECEx, de 2010. Art. 94. As causas de
incapacidade física são as previstas pelas Normas para Avaliação da
Incapacidade decorrente de Doenças Especificadas em Lei pelas Jun-
tas de Inspeção de Saúde da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e
do Hospital das Forças Armadas (Portaria do Ministro da Defesa no

1.174, de 2006) e pelas Normas para Inspeção de Saúde dos Can-
didatos à Matrícula nos Estabelecimentos de Ensino Subordinados ao
DECEx e nas Organizações Militares que recebem Orientação Téc-
nico-Pedagógica, aprovadas pela Portaria no 014-DECEx, de 2010, e
alteradas pela Portaria no- 025-DECEx, de 2010. Tais causas de in-
capacidade estarão disponibilizadas no endereço eletrônico da EsF-
CEx (http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex). - Seção III - Dos Do-
cumentos e Exames de Responsabilidade do(a) Candidato(a) - Art.
95. Por ocasião da IS o(a) candidato(a) convocado deverá comparecer
aos locais determinados portando o seu documento de identificação e
carteira de vacinação, se a possuir. Terá, ainda, que apresentar, obri-
gatoriamente, os laudos dos exames médicos complementares abaixo
relacionados, com os respectivos resultados, cuja realização é de sua
responsabilidade. Serão aceitos os exames datados de, no máximo, 2
(dois) meses antes do último dia previsto no Calendário Anual do CA
para a realização da IS: I - radiografia dos campos pleuro-pulmo-
nares; II - sorologia para Lues e HIV; III - reação de Machado-
Guerreiro; IV - hemograma completo, tipagem sanguínea e fator RH,
e coagulograma; V - parasitologia de fezes; VI - sumário de urina;
VII - teste ergométrico; VIII - eletroencefalograma; IX - radiografia
panorâmica das arcadas dentárias; X - audiometria; XI - sorologia
para hepatite B (contendo, no mínimo, HBsAg e Anti-HBc) e hepatite
C; XII - exame oftalmológico; XIII - glicemia em jejum; XIV - ureia
e creatinina; XV - radiografia de coluna cervical, torácica e lombar
com laudo; XVI - teste de gravidez BHCG sanguíneo (para can-
didatas do sexo feminino); e XVII - colpocitologia oncótica (para
candidatas do sexo feminino). Parágrafo único. O exame constante do
item XVI será exigido como garantia, à candidata, do direito de
realizar o EAF, em momento subsequente ao período gestacional,
respeitadas as demais condições deste edital. - Seção IV - Das Pres-
crições Gerais para a IS e Recursos - Art. 96. O(A) candidato(a) com
deficiência visual deverá se apresentar para a IS portando a respectiva
receita médica e a correção prescrita. Art. 97. A JISE poderá solicitar
ao(à) candidato(a) qualquer outro exame que julgar necessário, cuja
realização será, também, de responsabilidade do(a) próprio(a) can-
didato(a). Art. 98. O(A) candidato(a) considerado(a) "inapto(a)" pela
JISE na IS poderá requerer à sua Gu Exm, Inspeção de Saúde em
Grau de Recurso (ISGR), dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de divulgação do resultado pela junta mé-
dica responsável. Neste caso, será orientado pelo comando da Gu
Exm ou OMSE quanto aos procedimentos cabíveis. Art. 99. Não
haverá segunda chamada para a IS, nem para a ISGR, quando for o
caso. Art. 100. O(A) candidato(a) será considerado(a) desistente e

eliminado do CA se, mesmo por motivo de força maior: I - faltar à
IS, ou à ISGR, quando for o caso; II - não apresentar quaisquer dos
laudos dos exames complementares exigidos, tanto os previstos neste
edital como os que porventura tenham sido solicitados pela junta de
inspeção de saúde, por ocasião da IS ou ISGR; III - não concluir a IS,
ou a ISGR, quando for o caso; ou IV - deixar de requerer o adia-
mento do EAF, por motivo de gravidez ou com filho nascido há
menos de 6 (seis) meses, dentro do prazo fixado no calendário do
CA. Art. 101. As atas de inspeção de saúde de todos os(as) can-
didatos(as), sejam eles(as) aptos(as) (aprovados) ou inaptos(as) (re-
provados), serão remetidas para a EsFCEx, devendo 1 (uma) via ficar
no arquivo do comando da Gu Exm. Art. 102. As JISE deverão
observar rigorosamente o correto preenchimento de todos os campos
constantes das atas com os resultados das inspeções, conforme as
normas que tratam desse assunto, a fim de evitar possíveis dúvidas.
Art. 103. Os pareceres emitidos pela JISE ou Junta de Inspeção de
Saúde de Recurso (JISR) deverão ser os seguintes: I - "apto à ma-
trícula no CFO/QC, no ano de 2015"; II - "inapto à matrícula no
CFO/QC, no ano de 2015"; ou III -"inapto para o EAF e apto para
prosseguir no CA....(para a candidata grávida ou com filho nascido há
menos de 6 (seis) meses). § 1º Será considerado eliminado(a) do CA
o(a) candidato(a) que obtiver parecer "inapto" na IS ou na ISGR (se
for o caso). § 2º A candidata que apresentar resultado positivo no
teste de gravidez ou com filho nascido há menos de 6 (seis) meses
deverá receber o parecer de inapto para o EAF, podendo participar
das demais etapas do CA. Nesse caso, a candidata deverá requerer à
sua Gu Exm, até a data de realização do EAF, o adiamento da
realização do EAF, ou preencher e entregar na sua Gu Exm a de-
claração de desistência, conforme inciso II, do art. 126. § 3º A
candidata grávida, ou com filho nascido há menos de 6 (seis) meses
que não fizer a requisição do adiamento do EAF no prazo previsto no
calendário do CA, ou não se declarar desistente, conforme inciso II,
do art. 126, será considerada desistente e eliminada do CA. § 4º A
candidata grávida ou com filho nascido há menos de 6 (seis) meses,
não declarada desistente, que requerer o adiamento do EAF, deverá
prosseguir no CA, atendendo às etapas subsequentes, conforme re-
gulado neste edital, até se tornar apta ao adiamento da matrícula,
conforme previsto na Seção VI, do Capítulo VIII. § 5º A candidata
grávida ou com filho nascido há menos de 6 (seis) meses, não de-
clarada desistente, que requerer o adiamento do EAF, ficará deso-
brigada de comparecer na EsFCEx (na cidade de Salvador-BA), para
revisão médica e comprovação dos requisitos para a matrícula, con-
forme regulado no calendário anual do CA. Nesse caso, a etapa da
comprovação dos requisitos para a matrícula será considerada cum-
prida com a remessa das cópias autenticadas dos documentos cons-
tantes no art. 112, até a data prevista no calendário anual do CA; não
isentando a apresentação dos originais, por ocasião de seu retorno ao
CA, no ano seguinte, quando deverá estar apta à execução do EAF. §
6º O adiamento do EAF, por motivo de gravidez ou com filho nascido
há menos de 6 (seis) meses, somente poderá ser requerido por uma
única vez. - CAPÍTULO VI - DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA -
Seção I - Da Convocação para o Exame de Aptidão Física (EAF) -
Art. 104.

Apenas os(as) candidatos(as) aprovados na IS (ou em ISGR,
se for o caso), inclusive os que forem militares, submeter-se-ão ao
EAF, de caráter eliminatório, nos locais designados por suas res-
pectivas Gu Exm, dentro do prazo estipulado no Calendário Anual do
CA e de acordo com as condições prescritas neste capítulo. Parágrafo
único. As candidatas grávidas ou com filho nascido há menos de 6
(seis) meses, consideradas inaptas para realização do EAF e que
tiverem o mesmo adiado a pedido, não deverão ser eliminadas por
motivo de falta. Art. 105. O(A) candidato(a) convocado(a) para o
EAF deverá se apresentar no local designado, no início dessa etapa,
portando seu documento de identificação e conduzindo, em uma bol-
sa, traje esportivo - camiseta, calção ou bermuda e tênis - dentro do
prazo previsto para a primeira chamada. O cumprimento desse prazo
é necessário para que a comissão encarregada da aplicação do re-
ferido exame disponha de tempo suficiente para realizar a atividade
com todos os convocados, dentro do prazo estipulado no Calendário
Anual do CA. Parágrafo único. O não comparecimento do(a) can-
didato(a), por motivo de força maior, no primeiro dia do período
destinado à realização do EAF, não implicará a sua eliminação su-
mária pela comissão de aplicação. Contudo, a apresentação do(a)
candidato(a) nesta situação deverá ocorrer, impreterivelmente, até o
antepenúltimo dia do período previsto para essa etapa, de modo que
a comissão tenha tempo suficiente para aplicar as tarefas previstas, de
acordo com o Calendário Anual do CA e as condições definidas na
Seção II do Capítulo VI, deste edital. - Seção II - Das Condições de
Execução do Exame e da Avaliação - Art. 106. A aptidão física será
expressa pelo conceito "APTO" (aprovado) ou "INAPTO" (repro-
vado), e será avaliada pela aplicação de tarefas a serem realizadas
pelo(a) candidato(a) (com seu próprio traje esportivo), em movi-
mentos sequenciais padronizados e de forma contínua, conforme as
condições de execução discriminadas a seguir: I - para o sexo mas-
culino: a) flexões de braços: 1. posição inicial: em terreno plano, liso
e, preferencialmente, na sombra, o candidato deverá se deitar em
decúbito ventral, 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; e 2. 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; 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; cada candidato
deverá executar o número máximo de flexões de braços sucessivas,
sem interrupção do movimento; o ritmo das flexões de braços, sem
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