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paradas, será opção do candidato e não há limite de tempo. b) ab-
dominal supra: 1. posição inicial: o candidato deverá tomar a posição
deitado em decúbito dorsal, joelhos flexionados, pés apoiados no
solo, calcanhares próximos aos glúteos, braços cruzados sobre o pei-
to, de forma que as mãos encostem no ombro oposto (mão esquerda
no ombro direito e vice-versa); 2. o avaliador deverá se colocar ao
lado do avaliado, posicionando os dedos de sua mão espalmada,
perpendicularmente, sob o tronco do mesmo a uma distância de
quatro dedos de sua axila, tangenciando o limite inferior da escápula
(omoplata); esta posição deverá ser mantida durante toda a realização
do exercício; e 3. 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 in-
terrupção do movimento, em um tempo máximo de 5 (cinco) mi-
nutos; o ritmo das flexões abdominais, sem paradas, será opção do
candidato. c) corrida de 12 (doze) minutos: - execução: partindo da
posição inicial, de pé, cada candidato deverá correr ou andar a dis-
tância máxima que conseguir, no tempo de 12 minutos, podendo
interromper ou modificar seu ritmo de corrida; a prova deverá ser
realizada em piso duro (asfalto ou similar), e, para a marcação da
distância, deverá ser utilizada uma trena de 50 (cinquenta) ou 100
(cem) metros, anteriormente aferida; é proibido acompanhar o can-
didato durante a tarefa, por quem quer que seja, em qualquer mo-
mento da prova; é permitida a utilização de qualquer tipo de tênis e
a retirada da camisa. d) flexão de braços em barra (sem limite de
tempo): 1. posição inicial: o candidato, sob a barra horizontal fixa,
deverá empunhá-la com a pegada em pronação, com os dedos po-
legares envolvendo-a (palmas das mãos para frente), braços total-
mente estendidos; 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; 2.
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 limitações articu-
lares individuais), quando será completada uma repetição; prosseguirá
executando repetições do exercício sem interrupção do movimento; o
corpo do executante não poderá, em nenhum momento, tocar o solo
nem os suportes da barra; e 3. o ritmo das flexões de braços na barra
é opção do candidato; não poderá haver qualquer tipo de impulso,
nem balanço das pernas para auxiliar o movimento; a contagem de
flexões será encerrada 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. II - para o sexo feminino: a) flexões de
braços, com apoio dos joelhos: 1. posição inicial: em terreno plano,
liso e, preferencialmente, na sombra, a candidata 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 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 e os joelhos unidos e
apoiados sobre o solo; e 2. execução: a candidata deverá abaixar o
tronco e as pernas ao mesmo tempo, flexionando os braços para-
lelamente ao corpo até que o cotovelo ultrapasse a linha das costas,
ou o corpo encoste no solo; estenderá, então, novamente, os braços,
erguendo, simultaneamente, o tronco e as pernas até que os braços
fiquem totalmente estendidos, quando será completada uma repetição;
cada candidata deverá executar o número máximo de flexões de
braços sucessivas, sem interrupção do movimento; o ritmo das fle-
xões de braços, sem paradas, será opção da candidata e não há limite
de tempo. b) abdominal supra: 1. posição inicial: a candidata deverá
tomar a posição deitado 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); 2. o avaliador deverá se
colocar ao lado da avaliada, posicionando os dedos de sua mão
espalmada, perpendicularmente, sob o tronco da mesma a uma dis-
tância de quatro dedos de sua axila, tangenciando o limite inferior da
escápula (omoplata); esta posição deverá ser mantida durante toda a
realização do exercício; e 3. execução: a candidata 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 in-
terrupção do movimento, em um tempo máximo de 5 (cinco) mi-
nutos; o ritmo das flexões abdominais, sem paradas, será opção da
candidata. c) corrida de 12 min (doze minutos): - execução: partindo
da posição inicial, de pé, cada candidata deverá correr ou andar a
distância máxima que conseguir, no tempo de 12 minutos, podendo
interromper ou modificar seu ritmo de corrida; a prova deverá ser
realizada em piso duro (asfalto ou similar), e, para a marcação da
distância, deverá ser utilizada uma trena de 50 (cinquenta) ou 100
(cem) metros, anteriormente aferida; é proibido acompanhar a can-
didata durante a tarefa, por quem quer que seja, em qualquer mo-
mento da prova; é permitida a utilização de qualquer tipo de tênis.
Art. 107. As tarefas serão realizadas em dois dias consecutivos, es-
tabelecendo-se os seguintes índices mínimos para os(as) candida-
tos(as) serem considerados "aptos":

I - para o sexo masculino:
1º Dia 2º dia

número de flexões
de braços

número
de abdominais

Corrida de 12 min número de flexões
na barra

15 (quinze) 30 (trinta) 2200 (dois mil e duzen-
tos metros)

1 (uma)

Tab 1 - Índices mínimos do EAF masculino
II - para o sexo feminino:

1º Dia 2º dia
número de flexões

de braços
número de abdo-

minais
Corrida de 12 min

10 (dez) 20 (vinte) 1.600 (um mil e seiscentos) metros

Tab 2 - Índices mínimos do EAF feminino
Parágrafo único. Será considerado eliminado do CA o(a)

candidato(a) que obtiver conceito "inapto" no EAF. Art. 108. Durante
a realização do EAF será permitido ao(à) candidato(a) executar até 2
(duas) tentativas para cada uma das tarefas, com intervalo entre estas
de 24 (vinte e quatro) horas para descanso. Se houver recurso in-
terposto por algum candidato(a) quanto ao resultado obtido, este de-
verá ser apresentado e solucionado pela própria Comissão de Apli-
cação, podendo o(a) candidato(a) reprovado(a) na primeira chamada
solicitar, até o último dia previsto para a primeira chamada do EAF,
uma nova aplicação do exame, dentro do prazo estabelecido na tabela
contida no art. 109, deste edital, e de acordo com o Calendário Anual
do CA. § 1o Essa nova oportunidade para o exame (grau de recurso)
será realizada por completo, isto é, com as 4 (quatro) tarefas previstas
para os candidatos do sexo masculino e as 3 (três) tarefas previstas
para as candidatas do sexo feminino, nas mesmas condições de exe-
cução em que o(a) candidato(a) realizou a primeira chamada. § 2o

O(A) candidato(a) reprovado na 1ª chamada ou no grau de recurso
tomará ciência do seu resultado registrado na respectiva ata, assi-
nando no campo para isso destinado nesse documento. Art. 109. O
EAF será desenvolvido de acordo com a tabela a seguir e os prazos
para a aplicação das tarefas constantes do Calendário Anual do CA,
desde que o(a) candidato(a) seja aprovado(a) na IS:

EAF Período do Dias de Ta r e f a s Observações
Exame aplicação

1o dia - flexão de braços; e
- abdominal supra.
- flexão de braços
(b);

(a) 1ª aplicação do exame,

1ª 2º dia - abdominal supra
(b);

coincidente com o primeiro
dia

Chamada Conforme o - corrida; e do período. As tarefas pode-
rão

previsto no - flexão na barra. ser feitas em duas tentativas,
Calendário 3o dia - corrida (b) e; com o intervalo de 24 (vinte

e
Anual do - flexão na barra (b). quatro) horas entre elas.
Concurso 1o dia - flexão de braços; e (b) 2ª tentativa, se for o caso.

de Admissão - abdominal supra. (c) Somente para o candidato
(a) - flexão de braços

(b);
que for reprovado na 1ª cha-
ma

Grau de 2º dia - abdominal supra
(b);

da e tiver solicitado um

recurso - corrida; e segundo exame em grau de
(c) - flexão na barra. recurso.

3o dia - corrida (b) e;
- flexão na barra (b).

Tab 3 - Desenvolvimento do EAF e EAFGR
Parágrafo único. Tendo em vista a possibilidade de os(as)

candidatos(as) solicitarem a realização da segunda tentativa ou, mes-
mo, de solicitarem um segundo exame em grau de recurso, as co-
missões de aplicação do EAF deverão planejar a execução desta
etapa, distribuindo adequadamente os(as) candidatos(as) pelos dias
disponíveis e orientando-os quanto à realização do evento. Esta etapa
deverá ser iniciada a partir dos primeiros dias do período estipulado
no Calendário Anual do CA, conforme os prazos constantes da tabela
acima, possibilitando que todos(as) os(as) candidatos(as) previstos(as)
o realizem e o prazo final seja cumprido. Art. 110. O(A) candidato(a)
que faltar ao EAF para o qual for convocado, ou que não vier a
completá-lo - isto é, que não realizar as 4 (quatro) tarefas previstas
para os candidatos do sexo masculino e as 3 (três) tarefas previstas
para as candidatas do sexo feminino - mesmo por motivo de força
maior, será considerado desistente e eliminado do CA. No caso de
estar impossibilitado(a) de realizar os esforços físicos do EAF, ainda
que por prescrição médica, o(a) candidato(a) terá oportunidade de
realizar esse exame em grau de recurso somente dentro do prazo
previsto no quadro do art. 109. Art. 111. As Gu Exm, além de
publicarem os resultados nos seus respectivos boletins internos (BI),
deverão remeter à EsFCEx as atas contendo os resultados do EAF de
todos os(as) candidatos(as), no prazo estabelecido no Calendário
Anual do CA. Remeterão, também, a relação dos reprovados e fal-
tosos. - CAPÍTULO VII - VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL PRE-
LIMINAR - Art. 112. Os(As) candidatos(as) aprovados no EI e clas-
sificados(as) dentro do número de vagas fixado, por área e subárea de
atividade profissional, bem como os incluídos na majoração (lista de
reservas), deverão remeter à EsFCEx (Rua Território do Amapá, no-

455, Pituba, Salvador - BA, CEP 41.830-540), por intermédio dos
Correios, via SEDEX, dentro do prazo estabelecido no Calendário
Anual do CA, cópia legível (frente e verso) autenticada em cartório,
dos documentos a seguir relacionados, para comprovar seu aten-
dimento aos requisitos estabelecidos no art. 4o e exigidos para a
matrícula: I - cédula de Identidade Civil ou Militar, Certidão de
Nascimento ou de Casamento (se for o caso); II - diploma reco-
nhecido pelo MEC, com o título de Licenciatura Plena, para as áreas
do Magistério, ou com o título de Bacharel, para as demais áreas; III
- carteira ou Registro Profissional dentro da respectiva Área (con-
selho, ordem, etc) quando existir; IV - comprovante de inscrição no
cadastro de pessoa física (CPF), feita por intermédio da apresentação
de um dos seguintes documentos: Cartão do CPF, Carteira de Iden-
tidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, desde
que conste neles, o número de inscrição no CPF ou ainda, Com-
provante de Inscrição no CPF impresso a partir da página da Receita
Federal na Internet; V - título de eleitor, com a respectiva certidão da
Justiça Eleitoral, confirmando que o(a) candidato(a) está em dia com

as suas obrigações eleitorais; VI - se candidato civil do sexo mas-
culino, comprovante de quitação com o Serviço Militar, (CAM, CDI,
CR, Certidão de Situação Militar e/ou Carta Patente); VII - se militar
da ativa de Força Armada ou de Forças Auxiliares, cópia do do-
cumento que comprove estar classificado, nos termos do Regula-
mento Disciplinar do Exército, no mínimo, no comportamento
"BOM" ou equivalente da Força específica; VIII - se reservista, cópia
das folhas de alterações ou declaração da última OM onde serviu que
comprove que, ao ser licenciado, estava no mínimo no comporta-
mento "BOM"; IX - se ex-aluno de estabelecimento de ensino de
formação de oficiais ou praças de Força Armada ou Força Auxiliar,
declaração do mesmo de que não foi excluído por motivos dis-
ciplinares e que estava classificado, no mínimo, no comportamento
"bom", por ocasião do seu desligamento; X - certidões negativas da
Justiça Criminal do Tribunal Regional Federal, do Tribunal de Justiça
do Estado, da Auditoria da Justiça Militar da União e da Auditoria da
Justiça Militar Estadual; e XI - declaração escrita e assinada de
próprio punho, informando que não estará no exercício remunerado
de cargo ou emprego público federal, estadual ou municipal, na data
da matrícula no CFO/QC. Art. 113. Toda a documentação exigida
para verificação documental é de responsabilidade exclusiva dos(as)
candidatos(as), os(as) quais deverão providenciar sua remessa à EsF-
CEx. - CAPÍTULO VIII - DA ETAPA FINAL DO CONCURSO DE
ADMISSÃO E DA MATRÍCULA - Seção I - Das Vagas Destinadas
aos(às) Candidatos(as) - Art. 114. O número de vagas para o Curso de
Formação de Oficiais do Quadro Complementar foi fixado pela por-
taria no- 057-EME, de 1º de abril de 2014, disponível no endereço
eletrônico http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex, e anexo a este edi-
tal. - Seção II - Da Convocação para a Revisão Médica e Com-
provação dos Requisitos para Matrícula - Art. 115. Os(As) candi-
datos(as) do CFO/QC convocados(as) para a revisão médica e com-
provação dos requisitos para matrícula deverão se apresentar na EsF-
CEx (localizada em Salvador-BA) na data prevista pelo Calendário
Anual do CA, portando os resultados e laudos dos exames com-
plementares realizados por ocasião da IS na Gu Exm e os originais
dos documentos previstos para a verificação documental preliminar,
os quais deverão ser entregues à Seção de Saúde e ao Corpo de
Alunos daquela Escola. Parágrafo único. Durante a revisão médica e
verificação dos originais dos documentos na EsFCEx, não será con-
cedido alojamento a qualquer candidato, seja ele de origem civil ou
militar. Art. 116. A revisão médica será realizada sob a respon-
sabilidade dos Médicos Peritos da EsFCEx, a fim de verificar a
ocorrência de alguma alteração nas condições de saúde dos(as) can-
didatos(as) convocados(as) após a inspeção realizada pelas JISE das
Gu Exm. Caso seja constatada alteração em algum candidato(a), este
será encaminhado à JISE designada pelo Comando da Região Militar
para este fim, a quem caberá emitir novo parecer, para fins de ma-
trícula. O(A) candidato(a) poderá recorrer da decisão da JISE, so-
licitando a realização de ISGR, conforme as condições previstas no
Cap. V - "DA INSPEÇÃO DE SAÚDE", deste edital. Seção III - Da
Efetivação da Matrícula - Art. 117. Os candidatos(as) do CFO/QC
convocados(as), deverão se apresentar na EsFCEx, obrigatória e im-
preterivelmente, até a data prevista no Calendário Anual do CA,
portando os seguintes documentos: I - se candidato(a) civil: a) cer-
tidões negativas da Justiça Criminal do Tribunal Regional Federal, do
Tribunal de Justiça do Estado, da Auditoria da Justiça Militar da
União e da Auditoria da Justiça Militar Estadual, atualizadas e dentro
do prazo de validade; e b) declaração escrita e assinada pelo próprio
candidato(a), informando que não percebe remuneração de cargo pú-
blico federal, estadual ou municipal, na data de matrícula no
CFO/QC. II - se candidato(a) militar da ativa das Forças Armadas ou
integrante de Forças Auxiliares - folhas de alterações ou certidão de
assentamentos militares, relativas a todo o período de serviço, cons-
tando, no caso das praças, obrigatoriamente, a classificação do seu
comportamento por ocasião da sua exclusão ou desligamento; Pa-
rágrafo único. Toda a documentação exigida para matrícula é de
responsabilidade dos(as) candidatos(as), os(as) quais deverão con-
duzi-la pessoalmente. Art. 118. O(A)s candidatos(as) militares de-
verão ser apresentados por intermédio de ofícios dos respectivos co-
mandantes, em documento único de cada OM para a EsFCEx. Art.
119. De posse dos resultados do EI, IS, EAF, revisão médica e
comprovação dos requisitos para matrícula dos(as) candidatos(as) - a
EsFCEx efetivará a matrícula, considerando a classificação do EI e
respeitando o número de vagas fixadas pelo EME, por áreas e su-
báreas de atividade profissional objetos do CA. Serão incluídos os(as)
candidatos(as) anteriormente constantes da majoração (lista de re-
servas) que tiverem sido chamados para recompletar vagas abertas
por desistências ou reprovações em quaisquer das etapas do CA. Art.
120. A incompatibilidade com as atividades a serem desempenhadas
pelas alunas durante o curso impedirá a matrícula das candidatas que
apresentarem gravidez após o término do CA. Neste caso, poderá
ocorrer o adiamento da matrícula, conforme o prescrito na Seção VII,
do CAPÍTULO VIII, deste edital. Art. 121. A matrícula será atri-
buição do comandante da EsFCEx e somente será efetivada para
os(as) candidatos(as) habilitados(as) à matrícula - aprovados(as) em
todas as etapas do CA, classificados(as) dentro do número de vagas
estabelecidas pelo EME e cujos documentos comprovem seu aten-
dimento ao disposto no art. 4o, deste edital. Art. 122. A efetivação da
matrícula de candidato(a) incluído(a) na majoração e convocado(a)
pela EsFCEx ocorrerá após a sua apresentação na Escola, dentro do
prazo estabelecido por este edital e desde que atendidas as demais
condições exigidas para a matrícula. - Seção IV - Dos(as) Can-
didatos(as) Inabilitados à Matrícula - Art. 123. Será considerado(a)
inabilitado(a) à matrícula o(a) candidato(a) que: I - não comprovar até
a data da matrícula 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 IS ou
ISGR, mesmo que tenha sido aprovado nas demais etapas do CA e
classificado dentro do número de vagas; II - cometer ato de in-
disciplina durante quaisquer das etapas do CA; neste caso, o(s) fato(s)
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