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TODAS AS ORGANIZAÇÕES MILITARES
TODOS OS MILITARES
Seleção de Primeiro Comando, Chefia ou Direção de Organização Militar do Exército Brasileiro / 2014

Incumbiu-me o Sr Comandante do Exército de informar à Força que o Processo Seletivo para Primeiro Comando, Chefia ou Direção de
Organização Militar / 2014 ocorrerá nas seguintes condições:
1. O oficial integrante do universo tomará conhecimento da Nota Informativa do processo em tela na página eletrônica da DCEM na
internet, no menu: Seções – Seleção – Processos Seletivos, ou em Planos de Movimentações – Notas Informativas ou, ainda, diretamente no aplicativo de
cadastramento “Seleção para primeiro comando, chefia ou direção de OM / 2014”, no navegador Mozilla Firefox, que estará disponível na internet, no
campo Informações do Pessoal, no sítio eletrônico do DGP, endereço: http://www.dgp.eb.mil.br/almq1/acesso.asp, sendo:
a. Nível Unidade (QEMA): composto por Oficiais Superiores do QEMA das turmas de 1987 a 1993 da AMAN e das turmas de 1987 a
1996 do QEM e Saúde;
b. Nível Unidade (QSG): composto por Oficiais Superiores do QSG das turmas de 1989 a 1992 da AMAN e 1990 a 1994 do QEM e
Saúde;
c. Nível Subunidade: composto por oficiais do QSG (Superiores ou Intermediários) das turmas de 1999 e 2000 da AMAN e Médicos
das turmas 1995 a 1999; e
d. Nível Subunidade (Inteligência): composto por Oficiais Superiores do QSG das turmas de 1993 e 1994 da AMAN, com a
habilitação necessária.
2. Para o uso correto do referido aplicativo é importante a leitura atenta das orientações a seguir:
a. o aplicativo estará disponível a partir de 31 out 2012;
b. o limite para preenchimento dos formulários do aplicativo será 09:30 horas (Horário de Brasília) do dia 18 jan 2013. Após esta
data/hora, o mesmo estará indisponível para acesso;
c. o aplicativo permite a inclusão e alteração de dados até a data/hora acima especificadas;
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d. a data do primeiro acesso ao aplicativo será registrada automaticamente e considerada como sendo aquela em que o militar tomou
ciência das informações contidas no referido sítio;
e. o preenchimento dos formulários do aplicativo é obrigatório para todos os militares constantes do Universo para o primeiro
Comando, Chefia ou Direção de OM/2014;
f. antes do preenchimento dos formulários, o oficial deverá verificar todos os dados existentes em sua ficha cadastro no SICAPEx, para
que não haja prejuízos ao militar por motivo de ausência ou incorreção de dados individuais; e
g. as informações prestadas serão utilizadas exclusivamente no presente processo seletivo.
3. Dúvidas ou esclarecimentos poderão ser dirimidos com a Seção de Seleção da DCEM pelo telefone 61 3415-6284 e RITEX 860-6284.
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