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TODAS AS ORGANIZAÇÕES MILITARES
TODOS OS MILITARES
CADASTRO ANUAL DE MOVIMENTAÇÕES DO EXÉRCITO
(CAMEx)

Incumbiu-me o Senhor Comandante do Exército de informar à Força que o
Departamento-Geral do Pessoal (DGP), por intermédio da Diretoria de Controle de Efetivos e
Movimentações (DCEM), utilizará, a partir de 2020, um novo sistema de inscrição para
movimentação de militares de carreira. Esse sistema, intitulado Cadastro Anual de Movimentações
do Exército (CAMEx), foi desenvolvido com a finalidade de aprimorar e otimizar os processos de
movimentação, operando por meio de estratégias de planejamento e gestão compartilhada.
O CAMEx permite que uma única inscrição contemple os atuais planos de movimentação
que não envolvam propostas, nos quais o militar tem opção de ordenar sedes/guarnições.
Assim, as opções de sedes/guarnições serão disponibilizadas no sistema de acordo com a
visualização inicial da DCEM, podendo o militar, a seu critério, reordenar as suas prioridades,
expressando o seu interesse individual.
Nesse sentido, o acesso ao CAMEx é obrigatório para todos os militares que completarem
o tempo mínimo para movimentação, até 28 de fevereiro de 2021, por meio do endereço eletrônico
https://sucemnet.dcem.eb.mil.br/, cabendo aos respectivos comandantes a orientação, o controle e a
homologação das inscrições. Ao acessar o sistema, o militar deverá ter em mente sua situação atual
(Cmt, Instrutor, Monitor, Efetivo Pronto, S Cmt, Delegado, dentre outras). Sugere-se a leitura atenta
das diretrizes de cada plano e verificação do preenchimento de todos os requisitos.
Conforme legislação específica, o militar está sujeito, em decorrência dos deveres e das
obrigações da atividade militar, a servir em qualquer parte do País ou no exterior (Caput do art 2º do
R-50).
Encontra-se no Portal da DCEM, um vídeo de apresentação do CAMEx, bem como o
tutorial para acesso ao sistema, que estará disponível de 27 de fevereiro a 27 de março de 2020.
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