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TODAS AS ORGANIZAÇÕES MILITARES
TODOS OS MILITARES
Seleção para o Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército e Cursos Equivalentes / 2014

Incumbiu-me o Sr Comandante do Exército de informar à Força que o Processo de Seleção para o Curso de Política, Estratégia e Alta
Administração do Exército e Cursos Equivalentes / 2014 ocorrerá nas seguintes condições:
1. O oficial integrante do universo tomará conhecimento do processo em tela na página eletrônica da DCEM na internet:
http://portal.dcem.dgp.eb.mil.br, no menu: Seções – Seleção – Processos Seletivos – CPEAEx/2014 – Nota Informativa ou em Planos de
Movimentações – Notas Informativas. Para se inscrever os oficiais integrantes do universo e que sejam voluntários deverão acessar o aplicativo de
cadastramento no seguinte endereço: http://www.dgp.eb.mil.br/almq1/acesso.asp, no menu: Processos Seletivos a Cargo da DCEM – Seleção para
CPEAEx e Cursos Equivalentes / 2014, utilizando o navegador Mozilla Firefox:
2. O Universo Inicial de Seleção (UIS) foi estabelecido pelo Gabinete do Comandante do Exército dentro dos seguintes parâmetros:
a. Oficiais do QEMA da Turma de 1988 da AMAN, inclusive aqueles que passaram a integrar o QEM;
b. Oficiais do QEMA da Turma de 1990 do IME e da EsSEx; e
c. Oficiais do QSG das Turmas de 1986 e 1987 da AMAN (somente para vagas específicas no CPEAEx/ECEME).
3. Para o uso correto do referido aplicativo é importante a leitura atenta das orientações a seguir:
a. O aplicativo estará disponível a partir de 22 Nov 12;
b. O limite para preenchimento dos formulários do aplicativo será 09:30 horas (Horário de Brasília) do dia 04 Jan 13. Após esta
data/hora, 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 se tomou ciência
das informações contidas no sistema;
e. Ao preencher os dados seja sucinto e objetivo nas informações prestadas; e
f. O preenchimento dos formulários do aplicativo é obrigatório apenas para os oficiais voluntários.
4. 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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INFORMAR E ESCLARECER É DEVER DO COMANDO

