*A PALAVRA OFICIAL DO EXÉRCITO*
INFORMEX NR 020 - DE 14 DE JUNHO DE 2017
DISTRIBUIÇÃO: TODAS AS ORGANIZAÇÕES MILITARES
DIFUSÃO:
TODOS OS MILITARES
PLANO DE CARREIRA DOS OFICIAIS
ASSUNTO:
Incumbiu-me o Sr Comandante do Exército de transmitir à Força o que se segue:
1. Os trabalhos de reformulação do Plano de Carreira dos Oficiais da Linha Bélica foram
iniciados em 2015, tendo sido concluídos no final de 2016, por ocasião da reunião do Conselho
Superior de Racionalização e Transformação (CONSURT) na 306ª Reunião do Alto Comando do
Exército (RACE). Durante aquele período, foram realizadas diversas reuniões com os órgãos
diretamente envolvidos nesse processo. Em síntese, o novo Plano de Carreira dos Oficiais da Linha
Bélica pautou-se no atrair, reter e motivar os recursos humanos da Instituição, de forma a alcançar a
maior meritocracia possível e a operacionalidade desejada.
2. Dentre as ações decorrentes das propostas aprovadas, destacam-se:
a. A manutenção da duração do Curso de Formação de Oficiais da Linha Bélica em cinco anos,
sendo o primeiro ano na EsPCEx, em Campinas (SP) e os outros quatro anos na AMAN, em Resende
(RJ). O DECEx estabelecerá os parâmetros de avaliação para ratificação, ou não, dessa decisão, em
momento oportuno;
b. Para os recém-egressos da AMAN, tornou-se obrigatória a realização de Curso de
Especialização Básica (CEB), nas OM de destino dos Asp Of, a ser realizado em “A+1”, considerandose o ano “A” como o último de formação. A finalidade do CEB é especializar e adaptar o Asp Of às
peculiaridades da organização militar (OM) para a qual foi designado, após a conclusão do Curso de
Formação da AMAN. Para fins remuneratórios, o CEB equipara-se às demais especializações do EB,
proporcionando o recebimento de 16% do soldo;
c. O Curso de Aperfeiçoamento dos Oficiais da EsAO (CAO/EsAO) será antecipado, devendo
ser realizado, obrigatoriamente, nos 1º e 2º anos do posto de Capitão (em EAD e presencial,
respectivamente). Em virtude da quantidade de capitães sem o aperfeiçoamento, a EsAO já aumentou
em cerca de 10% o número de seus oficiais-alunos. Essa medida será plenamente alcançada em 2026;
d. Mediante alteração do Regulamento da Lei de Promoções dos Oficiais das Forças Armadas
(RLPOAFA), a partir de 2023, a conclusão do CAO/EsAO será condição para promoção tão somente
ao posto de Major. Para as promoções a Coronel e Tenente-Coronel será obrigatória a conclusão de um
dos seguintes cursos:
1) Comando e Estado-Maior (CCEM), da ECEME;
2) Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM), da EsFCEx; ou
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3) ter sido selecionado para ingresso em uma das Qualificações Funcionais Específicas
(QFE), conforme legislação pertinente.
e. No ciclo de Altos Estudos, a partir de 2018, o Curso de Preparação aos Altos Estudos
Militares (CP/CAEM) será obrigatório para todos os capitães da Linha Bélica, o qual deverá ser
realizado no 7º ano daquele posto. Nesse contexto, a partir de 2022, o Concurso de Admissão ao
CCEM/ECEME será limitado a quatro oportunidades, até o terceiro ano do posto de major;
f. Os objetivos pedagógicos do CGAEM serão mantidos, passando a funcionar, a partir de
2018, na EsFCEx, em Salvador (BA), com a sua capacidade ampliada de 64 alunos (2018) para 120
alunos (2019);
g. Os oficiais que optarem pelo ingresso em uma das Qualificações Funcionais Específicas
(Comunicação Social; Cibernética; Direito; Educação; Engenharia e Arquitetura; Inteligência; e
Gestão) poderão fazê-lo do 1º ao 5º ano do posto de Major;
h. No Ciclo Político Estratégico, foi decidido que o CPEAEx e curso equivalentes no Brasil e
no exterior deverão ser feitos no 1º ano do posto de Coronel. Em consequência, de 2017 até 2026 duas
turmas de formação da AMAN concorrerão ao processo seletivo ao CPEAEx e cursos equivalentes,
conforme o quadro abaixo, que sintetiza essa transição entre os anos de 2018 e 2025:

i. A partir de 2026, somente os Oficiais do QEMA que realizarem cursos de política e estratégia
no Brasil (CPEAEx, CIEE, CPEM e CAEPE) poderão concorrer às missões de Aditâncias e
equivalentes.

Gen Div OTÁVIO SANTANA DO RÊGO BARROS
Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército

“150 ANOS DA RETIRADA DA LAGUNA E DA RETOMADA DE CORUMBÁ:
PERSEVERANÇA NA DEFESA DO TERRITÓRIO E NA INTEGRAÇÃO DO O ESTE"
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