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TODAS AS ORGANIZAÇÕES MILITARES
TODOS OS MILITARES
SELEÇÃO PARA O CURSO DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO DE
ESTADO-MAIOR (CGAEM) / 2014

Incumbiu-me o Sr Comandante do Exército de informar à Força que o Processo Seletivo para
o Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM), para matrícula em 2014, ocorrerá nas
seguintes condições:
1. O oficial superior integrante do universo tomará conhecimento do processo, que estará
disponível na internet por meio do navegador Mozilla Firefox, no endereço eletrônico do DGP:
http://portal.dgp.eb.mil.br/almq1/acesso.asp, no Acesso às Informações do Pessoal, no aplicativo
“Seleção para o CGAEM”.
2. O Universo Inicial de Seleção (UIS) está composto de Oficiais Superiores (Ten Cel e Maj)
das turmas de 1992 a 1996 da AMAN e das turmas 1994 a 1998 do Serviço de Saúde e do Quadro de
Engenheiros Militares.
3. Para o uso correto do referido aplicativo, é importante a leitura atenta das orientações da
Nota Informativa nº 004/E – DGP / DCEM 2013, disponível no endereço eletrônico informado acima.
4. As inscrições somente serão aceitas por meio do acesso ao aplicativo e preenchimento dos
formulários solicitados, conforme os períodos informados abaixo:
a. o aplicativo estará disponível a partir de 03 JUN 2013;
b. o limite máximo para preenchimento dos formulários do aplicativo será até as 10:00 horas
(Horário de Brasília) do dia 21 JUN 2013. Após esta data/hora, estará indisponível para acesso;
c. o limite máximo para preenchimento da FOCOM e envio eletrônico para a DCEM será até
as 10:00 horas (Horário de Brasília) do dia 03 JUL 2013. Após esta data/hora, estará indisponível para
acesso e aqueles que não concluíram o processo de inscrição serão considerados como “excluídos” do
processo.
5. Dúvidas ou esclarecimentos poderão ser dirimidos pelo telefone 61 3415-6284 e RITEX
860-6284.
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INFORMAR E ESCLARECER É DEVER DO COMANDO

