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XIII - 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, conforme o inciso XIII do art. 2º da Lei nº 12.705, de 2012;
XIV - possuir aptidão física e idoneidade moral que o recomendem ao ingresso na carreira de oficial do Exército Brasileiro e,
ainda, não exercer ou não ter exercido atividades prejudiciais ou
perigosas à Segurança Nacional, conforme o art. 11 da Lei no 6.880,
de 1980 (Estatuto dos Militares); e
XV - não apresentar tatuagens que façam alusão à ideologia
terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas, à violência, à criminalidade, 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, conforme o inciso VIII do art. 2º da Lei
nº 12.705, de 2012.
§ 3o Como requisitos particulares a serem atendidos, de acordo com a especialidade ou habilitação em que solicitar sua inscrição,
o(a) candidato(a) deverá possuir:
I -Diploma de graduação - conforme o curso de formação de
oficiais a que se destine o(a) candidato(a), comprovando a graduação
e a habilitação para o exercício dos cargos correspondentes - de
instituições credenciadas e cursos oficialmente reconhecidos pelo Ministério da Educação, 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 de 2007; e
II -Título de especialista (curso de especialização lato sensu),
certificado ou diploma de residência, ou diploma de pós-graduação
stricto sensu (mestrado e/ou doutorado), na área objeto do concurso a
que se referir à inscrição, de instituições credenciadas e cursos oficialmente reconhecidos pelo Ministério da Educação, 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 de
2007.
Art. 5º - Do processamento da inscrição.
§ 1º - O pedido de inscrição será feito em requerimento do(a)
candidato(a), civil ou militar, dirigido ao Comandante da Escola de
Saúde do Exército e remetido diretamente àquela Escola, por meio da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), preferencialmente via SEDEX, dentro do prazo estabelecido no Calendário
Anual do CA, conforme Portaria do Departamento de Educação e
Cultura do Exército (DECEx) e no art 3º, deste Edital.
§ 2º - O Manual do(a) Candidato(a), o modelo do requerimento de inscrição, a bibliografia para as provas do EI estarão
disponibilizados pela EsSEx, no seguinte endereço da rede mundial
de computadores (Internet): http://www.essex.ensino.eb.br. O(A) candidato(a) deverá, obrigatoriamente:
I - preencher, com seus dados pessoais, o requerimento de
inscrição, a ser acessado por meio do endereço eletrônico citado,
assinalando também sua opção quanto à guarnição de exame (Gu
Exm) e à organização militar sede de exame (OMSE), dentre as
previstas no anexo B, deste edital, onde deseja realizar o EI, a opção
correspondente à sua e especialidade ou habilitação profissional e sua
preferência pelo idioma estrangeiro (Inglês ou Espanhol) em relação
ao qual deseja ser avaliado no EI.
II - confirmar os dados inseridos no formulário e imprimilo;
III - colar sua foto no formulário, no local a isso destinado,
datar e assinar; o requerimento conterá a declaração do(a) candidato(a) de que aceita, de livre e espontânea vontade, submeter-se às
normas do CA e às exigências do curso pretendido e da profissão
militar, caso seja matriculado, segundo as condições estabelecidas no
art. 8º, deste Edital; e
IV - remeter o requerimento de inscrição à EsSEx, preferencialmente via SEDEX, juntamente com a segunda via da Guia de
Recolhimento Único (GRU), devidamente paga e autenticada por
agência bancária ou casa lotérica autorizada a recolher tributos, conforme as prescrições contidas no art. 6º, deste Edital, caso não preencha os requisitos do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008. No
caso de candidato(a) militar, deverá constar, do requerimento, parecer
de seu comandante, chefe ou diretor de OM quanto à sua inscrição.
§ 3º- O preenchimento do requerimento de inscrição na Internet, pelo(a) candidato(a), não caracteriza sua inscrição no concurso, o que somente ocorrerá caso obtenha deferimento, após o
envio da documentação necessária à EsSEx.
§ 4º - Após a realização da inscrição não serão aceitos
pedidos de mudança de Gu Exm e OMSE, exceto no caso de candidato(a)s militares da ativa que forem movimentados no decorrer do
concurso. Além disso, não serão aceitos pedidos de mudança das
opções feitas pelo(a) candidato(a), civil ou militar, quanto à área,
especialidade ou modalidade de atividade profissional e ao idioma
estrangeiro escolhido para ser avaliado no EI.
§ 5º - O(a)s candidato(a)s militares da ativa que forem movimentados no decorrer do concurso deverão solicitar, mediante requerimento dirigido ao Comandante da EsSEx, e encaminhado por
intermédio dos Correios, preferencialmente via SEDEX, a mudança
da Gu Exm e OMSE, em prazo não inferior a quinze dias da data
prevista para a realização dos exames ou da Inspeção de Saúde (IS).
Para fins de comprovação, será considerada a data do carimbo de
postagem da agência dos Correios.
§ 6º - Os dispositivos dos § 4º e 5º anteriores, deste Edital,
aplicam-se também aos(às) candidatos(as) que forem dependentes de
militares da ativa, os quais tenham sido movimentados no decorrer do
concurso.
§ 7º - Os(As) candidatos(as) deverão remeter à EsSEx os
seguintes documentos, por meio de agência dos Correios, utilizando
preferencialmente o SEDEX, até o primeiro dia útil subsequente ao
término do período estabelecido no Calendário Anual do CA para a
realização das inscrições:

I - requerimento de inscrição, preenchido conforme as orientações contidas nestas Instruções e no Manual do(a) Candidato(a),
datado e assinado pelo(a) candidato(a); a fotografia colada ao requerimento deverá ser de tamanho 3x4 cm, colorida, de frente, sem
óculos escuros, sem lenço na cabeça, sem chapéu, boné, peruca ou
similares, e com data posterior a 1º de janeiro do ano do concurso
impressa na fotografia;
II - segunda via da GRU, devidamente paga e autenticada
por agência bancária ou casa lotérica autorizada a recolher tributos,
conforme as prescrições contidas no art. 6, deste Edital, caso não
preencha os requisitos do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008;
e
III - Requerimento de isenção substituindo a GRU, se for o
caso.
§ 8º - O requerimento de inscrição ficará disponível para
preenchimento até a data estabelecida no Calendário Anual do CA
para processamento das inscrições.
§ 9º - Não será permitida a realização de mais de uma
inscrição utilizando o mesmo número do Cadastro de Pessoa Física
(CPF), emitido pela Receita Federal.
§ 10 - Durante a aplicação da prova do EI, em cada local
designado, a respectiva comissão de aplicação e fiscalização (CAF)
coletará as impressões digitais do(a)s candidatos(a)s.
§ 11 - Para efeito deste edital, entende-se por:
I - candidato(a) civil: o cidadão 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, guarda marinha,
oficial, praça ou reservista; e
II - candidato(a) militar: o(a) militar incluído no serviço
ativo de Força Armada (inclusive o Atirador de Tiro-de-Guerra, equiparado à praça), Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar.
§ 12 - O(A) candidato(a) militar deverá informar oficialmente a seu comandante, chefe ou diretor a sua inscrição no concurso, para que sejam tomadas as providências decorrentes por parte
da instituição a que pertence.
§ 13 - Competirá ao Comandante da EsSEx o deferimento ou
indeferimento das inscrições requeridas.
§ 14 - A EsSEx disponibilizará o respectivo cartão de confirmação de inscrição (CCI) e boletins informativos sobre indeferimento de inscrições em seu endereço na Internet (http://www.essex.ensino.eb.br), até 7 (sete) dias antes da data prevista para a realização do EI.
§ 15 - O(A) candidato(a) que tiver sua inscrição deferida
deverá acessar o referido endereço eletrônico, mediante seus números
de inscrição e CPF, e imprimir o seu CCI, que conterá informações
importantes quanto aos locais, datas e horários do EI e demais etapas
do CA, conforme este Edital.
§ 16 - O(A) candidato(a) inscrito atestará sua submissão às
exigências do CA, não lhe assistindo direito a ressarcimento de qualquer natureza, decorrente de insucesso no CA ou não aproveitamento
por falta de vagas.
§ 17 - A documentação de inscrição somente terá validade
para o ano a que se referir o CA, correspondente à matrícula no ano
seguinte, conforme expresso neste edital.
§ 18 - No caso de o(a) candidato(a) deixar de assinalar a
opção relativa ao Idioma Estrangeiro em seu requerimento de inscrição, será considerado, para fins de realização do EI, como tendo o
mesmo optado para ser avaliado no idioma Inglês.
§ 19 - Não serão aceitas inscrições realizadas por intermédio
de procuração. As assinaturas constantes do requerimento e do CCI
deverão ser feitas de próprio punho pelo(a) candidato(a).
§ 20 - Constituem causas de indeferimento da inscrição:
I - Remeter a documentação necessária para a inscrição à
EsSEx após a data estabelecida no Calendário Anual do CA; para fins
de comprovação, será considerada a data constante do carimbo de
postagem;
II - contrariar quaisquer dos requisitos exigidos ao(à) candidato(a), previstos no art. 4o, deste Edital;
III - deixar de apresentar quaisquer dos documentos necessários à inscrição, ou apresentá-los contendo irregularidades, tais
como rasuras, emendas, nomes ilegíveis, falta de assinatura, dados
incompletos, falta de fotografia, fotografia desatualizada ou sem data;
e
IV - Deixar de assinalar em seu requerimento de inscrição o
campo relativo à opção pela área, especialidade ou modalidade de
atividade profissional.
§ 21 - O(A) candidato(a) que contrariar, ocultar ou adulterar
qualquer informação relativa às condições exigidas para a inscrição e
matrícula - constantes do art. 4o, deste Edital - será considerado(a)
inabilitado(a) ao concurso, sendo dele eliminado(a) e excluído(a), 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) aluno(a) enquadrado(a) nesta situação será excluído e desligado
da EsSEx, em caráter irrevogável e em qualquer época. Os responsáveis pela irregularidade estarão sujeitos às sanções disciplinares
cabíveis e a responderem a inquérito policial, se houver indício de
crime.
§ 22 - O(A) candidato(a) deverá providenciar novo documento de identificação nos seguintes casos:
I - fotografia do documento muito antiga ou danificada não
permitindo identificar claramente o seu portador.
II - assinatura do documento diferente da atualmente utilizada pelo(a) candidato(a);ou
III - documento adulterado, rasurado, danificado ou com
prazo de validade expirado.
Art. 6º - Da taxa de inscrição.
§ 1º - O valor da taxa de inscrição foi fixado pela Portaria nº
121 -DECEx, de 20 de junho de 2016, e destina-se a cobrir as
despesas com a realização do certame.
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§ 2º - O valor da taxa de inscrição será de R$ 130,00 (cento
e trinta reais).
§ 3º - Para o pagamento da taxa de inscrição, o(a) candidato(a) deverá acessar a página da Internet https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp e, de acordo com as orientações nela contidas, preencher os campos do formulário da Guia de
Recolhimento da União (GRU) com os seguintes dados:
I - UG: 167319;
II - gestão: 00001;
III - nome da Unidade: Escola de Saúde do Exército;
IV - recolhimento - Código: 22687-4;
V - descrição do Recolhimento: Exerc / Fundo - Conc Oficiais;
VI - contribuinte - CPF: (no do CPF do(a) candidato(a));
VII - nome do Contribuinte: (nome do(a) candidato(a));
VIII - valor Principal: R$ 130,00 (cento e trinta reais); e
IX - valor total: R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Observação: Os demais campos devem permanecer em branco; após o preenchimento, "clicar" em emitir GRU simples, imprimir
a guia em duas vias e efetuar seu pagamento junto a uma agência
bancária ou casa lotérica autorizada a recolher tributos.
§ 4º - Não haverá restituição da taxa de inscrição.
§ 5º - A inscrição somente será efetivada mediante confirmação do pagamento da taxa de inscrição, caso não preencha os
requisitos do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e remessa da
mesma, preferencialmente, via SEDEX, juntamente com o requerimento de inscrição conforme o § 7º art. 5º, deste Edital, dentro do
período previsto para a realização das inscrições estabelecido no Calendário Anual do CA.
§ 6º - A taxa de inscrição somente terá validade para o ano
a que se referir o concurso, correspondente à matrícula no ano seguinte.
Art. 7º - Estão isentos do pagamento da taxa de inscrição,
após o deferimento do Comandante da EsSEx ao requerimento enviado pelo(a) candidato(a), dentro do prazo estabelecido no Manual
do(a) Candidato(a):
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 apresentem anexos ao seu requerimento, os seguintes documentos
comprobatórios:
a) cópia do comprovante de rendimentos relativos ao mês de
abril ou maio do corrente ano de todas as pessoas que compõem o
grupo familiar e que residam no mesmo endereço. Para este fim,
constituem-se documentos comprobatórios:
1. de empregados: cópia do contracheque ou carteira profissional ou declaração do empregador;
2. de aposentados, pensionistas, beneficiários de auxíliodoença e outros: cópia do extrato 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 rendimento
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 mercado 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 de declaração e
notificação do imposto de renda do ano do CA (com base no ano
anterior), de todas as pessoas maiores de 18 (dezoito) anos descritas
no quadro de composição familiar;
c) cópia do comprovante de despesas (relativas ao mês de
abril ou maio do corrente ano):
1. com habitação (prestação de casa própria ou aluguel e
condomínio).
2. com instrução (mensalidades escolares, cursos, comprovante de concessão de bolsa de estudos);
3. com contas de consumo (luz, gás, telefone convencional e
celular, água e 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 CPF, para os maiores de 18 anos (desde que
não tenha trazido nenhum outro documento); certidão de casamento e,
no caso de casais de familiares falecidos; certidão ou documentos
referentes à tutela, adoção, termo de guarda e responsabilidade ou
outras expedidas pelo juiz.
II - o(a) candidato(a) que estiver inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, desde
que apresentem, anexa ao seu requerimento a cópia dos documentos
citados nas letras a) e b) do inciso II deste artigo, podendo ser
substituída por uma declaração de que atende à condição estabelecida
no inciso II do art. 1º do Decreto nº 6.593, de 2008, informando o
Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único.
Neste Caso, a EsSEx consultará o órgão gestor do Cadastro Único
para verificar a veracidade das informações prestadas pelo(a) candidato(a).
III - Caso o pedido de isenção de taxa de inscrição seja
indeferido, o(a) candidato(a) poderá solicitar a revisão de seu pedido
encaminhando expediente (preferencialmente via SEDEX) à Seção de
Concurso da ESSEx, que enviará os documentos do(a) candidato(a) à
Diretoria de Educação Superior Militar, onde será procedida a revisão, obedecendo-se o seguinte.
a. o(a) candidato(a) terá 2 (dois) dias úteis, a contar da data
de divulgação do resultado de seu pedido, para solicitar a revisão de
sua documentação; e
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