*A PALAVRA OFICIAL DO EXÉRCITO*
INFORMEX NR 011 - DE 16 DE ABRIL DE 2014
DISTRIBUIÇÃO: TODAS AS ORGANIZAÇÕES MILITARES
DIFUSÃO:
TODOS OS MILITARES
PROCESSO SELETIVO PARA DELEGADO DE SERVIÇO
ASSUNTO:
MILITAR E CHEFE DE GABINETE DE IDENTIFICAÇÃO
REGIONAL / 2015
Incumbiu-me o Comandante do Exército de informar à Força que o processo seletivo para
Delegado de Serviço Militar (Del SM) e de Chefe de Gabinete de Identificação Regional (GIR) / 2015
ocorrerá nas seguintes condições:
1. Objetivo
Divulgar o processo seletivo para Delegado de Serviço Militar (Del SM) e de Chefe de
Gabinete de Identificação Regional (GIR), onde o candidato expressará a quantidade de guarnições
para as quais seja voluntário.
2. Universo de Seleção
a. Para Del SM, os oficiais do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), exceto músicos;
b. Para Ch GIR, os oficiais do QAO possuidores do Curso de Identificação Datiloscópica
da Escola de Instrução Especializada (EsIE) ou Estágio de Habilitação de Identificador de Corpo
de Tropa;
c. Excepcionalmente, poderão concorrer a ambos os cargos os subtenentes com, no mínimo,
cinquenta meses completos na graduação até 31 de dezembro de 2014, satisfeitos os requisitos
citados nos itens a. e b. acima; e
d. Para o cargo de Del Esp (Brasília-DF), será selecionado um oficial superior da linha
bélica, em processo com as mesmas especificações de seleção para Cmt OM nível subunidade e
universo pertencente às turmas de 1994, 1995 e 1996.
3. Prazos
a. O aplicativo para a inscrição estará disponível a partir das 10h (horário de Brasília) do
dia 17 ABR 14;
b. O limite máximo para preenchimento dos formulários pelo candidato será às 20h (horário
de Brasília) do dia 16 MAIO 14;
c. Após o limite acima, o aplicativo estará indisponível para acesso por parte do candidato,
estando disponível apenas para o Encarregado de Pessoal e para o Homologador da OM, até às 20h
(horário de Brasília) do dia 29 MAIO 14; e
d. O Encarregado de Pessoal deverá verificar se todos os militares de sua OM, abrangidos
pelo Universo acima mencionado, receberam a opção no aplicativo em sua página individual, devendo
comunicar à DCEM, até 7 MAIO 14, qualquer divergência encontrada.
4. Prescrições diversas
a. O Candidato, o Encarregado de Pessoal e o Homologador obterão informações
detalhadas sobre o processo em tela, acessando a Nota Informativa, na página eletrônica da DCEM, na
internet, no seguinte endereço: http://portal.dcem.dgp.eb.mil.br/index.php, nos menus: Seções –
Seleção – Processos Seletivos – Del SM/GIR – Nota Informativa;
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b. Para se inscrever, o Candidato deverá acessar via internet o aplicativo de inscrição,
utilizando
o
navegador
Mozilla
Firefox,
no
seguinte
endereço:
http://portal.dgp.eb.mil.br/almq1/acesso.asp, escolhendo o menu “Processos Seletivos a Cargo da
DCEM”;
c. Antes do preenchimento dos formulários, o oficial deverá verificar todos os dados
existentes em sua ficha cadastro no SiCaPEx para evitar prejuízos a si próprio e ao processo em pauta
pela ausência ou incorreção de dados individuais;
d. Solicita-se aos Cmt, Ch ou Dir OM a possibilidade de mandar divulgar em Boletim
Interno este Processo Seletivo; e
e. Dúvidas sobre o processo em tela poderão ser dirimidas pelo telefone (61) 3415-6284,
RITEX 860-6377 e FAX (61) 3415-5379.

Gen Bda OTAVIO SANTANA DO RÊGO BARROS
Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército
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