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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 /
2020

Incumbiu-me o Sr Comandante do Exército de informar à Força que o Processo Seletivo
para o CPEAEx e cursos equivalentes ocorrerá nas seguintes condições:
1. Universo de Seleção
a. CPEAEx e cursos equivalentes
1) Oficiais do QEMA
A/Q/S
Armas, Quadro MB e Serviço de Intendência
Médicos
com formação na AMAN
QEM
com formação no IME

Turmas
1995
1996
1995 e 1996
1996

b. CPEAEx
2) Oficiais do QSG
A/Q/S
Armas / Quadro MB e Serviço de Intendência
Médicos
com formação na AMAN
QEM
com formação no IME

Turmas
1994
1995
1994
1995

2. Prazos
a. O aplicativo estará disponível a partir das 10 horas (horário de Brasília) do dia 14 JAN
19.
b. O limite máximo para preenchimento dos formulários será até as 23 horas (horário de
Brasília) do dia 14 FEV 19. Após esta data/hora, o aplicativo estará indisponível para acesso.
3. Premissas básicas
a. O Candidato e o Encarregado de Pessoal obterão informações detalhadas sobre o
processo em tela, acessando a página eletrônica da DCEM na internet no seguinte endereço:
http://www.dcem.eb.mil.br, nos menus: Seções – Seleção – Notas Informativas – CPEAEx.
b. Para se inscrever, o candidato deverá acessar, via EBNET, utilizando o navegador
Mozilla Firefox, o aplicativo de inscrição, no seguinte endereço: http://portal.dgp.eb.mil.br. Clicar no
retângulo em VERMELHO - “Caso esteja acessando via EBNET clique aqui (VERSÃO ANTIGA)”
digitar a identidade e a senha, e escolher o menu de acesso “Processos Seletivos a Cargo da DCEM”.
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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. Atenção especial deve ser dispensada ao
cadastramento do distintivo de comando dourado no SiCaPEx.
d. Faz-se necessário destacar que os oficiais do QEMA, da turma de 1994 da AMAN,
estão congelados desde o processo realizado em 2018, sendo mantido os percentuais de seleção para
as vagas destinadas à referida turma, conforme determina a Port nº 491-EME, de 5 DEZ 16. Dessa
forma, o aplicativo de inscrição não será oferecido ao universo em questão.
e. O candidato que não acessar o aplicativo ou aquele que acessar e não manifestar seu
intento será considerado “Não Voluntário” para o processo seletivo em pauta.
f. Os militares abrangidos pelo universo acima mencionado que notarem qualquer
divergência no aplicativo em sua página individual deverão comunicar, o mais breve possível, à
DCEM.
g. Dúvidas sobre o processo poderão ser esclarecidas pelo telefone (61) 3415-6284,
RITEX 860-6284, FAX (61) 3415-5379 e e-mail no seguinte endereço: dcemselecao@dgp.eb.mil.br.

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

"SIGAM-ME OS QUE FOREM BRASILEIROS: 150 ANOS DA BATALHA DE ITORORÓ"
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