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EDITAL Nº 1/SCA, DE 3 DE ABRIL DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO E MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DAS ÁREAS
GERAL/AVIAÇÃO, MÚSICA E SAÚDE REFERENTES AO CONCURSO DE ADMISSÃO PARA MATRÍCULA EM 2019
RETIFICAÇÃO
O EXÉRCITO BRASILEIRO, por meio do Departamento de Ensino e Cultura do Exército (DECEx), amparado na Lei nº 9.786, de
08 Fev 99 - Lei do Ensino no Exército e suas alterações, e por intermédio da Escola de Sargentos das Armas (ESA), resolve retificar o ATO
EDITAL nº 01/SCA, publicado na Seção 3 do DOU nº 59, de 27 de março de 2018, sobre as inscrições para o Concurso Público para Admissão
aos Cursos de Formação de Sargentos das Áreas Geral/Aviação, Música e Saúde, com início em fevereiro de 2019 e término em dezembro de
2020, conforme abaixo discriminado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital.
ATO EDITAL nº 02/SCA
No edital, onde se lê:http://www.esa.ensino.eb.br leia-se: http://www.esa.eb.mil.br
ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO ANUAL DO CONCURSO DE ADMISSÃO
Alteram-se os prazos do calendário anual do concurso de admissão até o número de ordem 13 (inclusive) conforme o quadro
abaixo:
4. CALENDÁRIO ANUAL DO CONCURSO DE ADMISSÃO
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ESA
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Candidato
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ESA
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Candidato
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OMSE

12

Gu Exm

13

Candidato

Evento

Prazo

Elaboração e publicação do Manual do Candidato no sítio da ESA na
Internet: (http://www.esa.eb.mil.br).
Até 27 MAR 18
Publicação, no DOU, do edital de abertura do Concurso de Admissão.
Elaboração, impressão e remessa, às OMSE, das Instruções às OMSE 1º 27 MAR 18
Vol, contendo as respectivas estimativas de candidatos inscritos, para fins
de planejamento das ações referentes ao EI.
Divulgação do concurso, por meio das mídias falada, escrita e televisada,
de acordo com o escalão considerado e dentro de suas possibilidades.
28 MAR a 27 ABR 18
Solicitação de inscrição pela Internet, no sítio (http://www.esa.eb.mil.br),
ou mediante o envio de documentação impressa, caso o candidato não
possa fazê-la pela Internet.
Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, por meio de
requerimento ao Cmt ESA, endereçado diretamente à Seção de Concurso e
Admissão.
Divulgação dos resultados dos requerimentos dos candidatos que solicitaram isenção do pagamento da taxa de inscrição, por meio de requerimento ao Cmt ESA.
Solicitação de revisão do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição indeferido anteriormente, por meio de requerimento ao Diretor de
Educação Técnica Militar, endereçado diretamente à Seção de Concurso e
Admissão.
Divulgação dos resultados dos requerimentos dos candidatos que solicitaram revisão do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição.
Solicitação de inscrição pela Internet, no sítio (http://www.esa.eb.mil.br),
ou mediante o envio de documentação impressa, caso o candidato não
possa fazê-la pela Internet, para os candidatos que tiveram indeferido os
seus requerimentos de solicitação de isenção do pagamento da taxa de
inscrição.
Remessa, diretamente à ESA, da planilha de solicitação de recursos financeiros para custeio do EI, detalhando todas as despesas previstas, incluindo, quando for o caso, o aluguel de locais para aplicação do exame.

28 MAR a 06 ABR 18
13 ABR 18
16 a 17 ABR 18

24 ABR 18
25 a 27 ABR 18

Até 27 ABR18

Informação à ESA: Posto, nome completo, identidade e telefone dos integrantes da Até 27 ABR18
CAF (presidente e dois membros) e nome completo e identidade dos aplicadores e
fiscais; - endereço completo do local para a realização do EI, quantidade de setores
e capacidade; - da necessidade ou não de os candidatos conduzirem pranchetas,
individualmente, para o EI.

Data limite para mudança de dados da inscrição para a realização do EI. Até 27 ABR 18
Gen Bda ADILSON GIOVANI QUINT
Comandante da ESA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032018040400033
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