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RESUMO

Este trabalho descreve a implantação do conceito de força de trabalho no estudo da distribuição
dos efetivos de militares de carreira pela Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações do
Exército (DCEM), na concepção da gestão por competências. Tal abordagem é devida ao fato da
necessidade do Exército Brasileiro (EB) se ajustar a diretriz do Comandante do Exército tendo
em vista a situação atual do País. O objetivo deste trabalho é descrever o conceito de Força de
Trabalho a possibilidade técnica e legal para adotar na distribuição dos militares de carreira do
EB  de  forma  que  as  Organizações  Militares  (OM)  estejam  com  efetivo  suficiente  para  o
cumprimento de suas missões operacionais e administrativas. Este propósito será conseguido por
meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, a qual prioriza uma visão ampla, buscando o
estudo das publicações sobre o tema e assim estudando as ideias, para confirma-las, amplia-las ou
descarta-las inteiras ou parcialmente. O estudo demonstrou que a Força de Trabalho possibilita
uma distribuição justa e consciente dos efetivos de carreira por parte da DCEM, levando em
conta todos os demais integrantes das Organizações Militares permitindo manter as capacidades
operacionais e administrativas de acordo com a realidade de pessoal existente. 
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 1 INTRODUÇÃO

Este  trabalho  tem  por  finalidade  apresentar  a  implantação  do  conceito  de  Força  de

Trabalho na distribuição dos efetivos de militares de carreira do Exército Brasileiro (EB), nas

quase setecentas (700) Organizações Militares (OM), pela Diretoria de Controle de Efetivos e

Movimentações (DCEM), Órgão de Direção Setorial (ODS) subordinada ao Departamento-Geral

do Pessoal (DGP) que é responsável pela gestão de pessoas do EB, considerando a gestão por

competências para melhor atender as necessidades das OM. Esse novo conceito de estudo toma

como referência o conceito de Força de Trabalho (FT) que está sendo proposto, neste ano, pelo
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ses GeoHistóricas para formulação Estratégica pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército/ECEMERJ
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Estado Maior do Exército (EME) tendo em vista uma melhor distribuição dos efetivos nas OM,

seguindo assim a diretriz do Comandante do Exército Brasileiro (Cmt EB).

O tema: “A implantação do conceito de Força de Trabalho no estudo da distribuição dos

efetivos  de militares de carreira  pela  Diretoria  de Controle  de Efetivos  e Movimentações  do

Exército,  na concepção da  gestão  por  competências”,  busca um novo método de estudo dos

efetivos  das  Organizações  Militares  (OM)  tendo  como  finalidade  buscar  completar

qualitativamente  os  claros  e  as  necessidades  dessas  OM levando em conta  todos  integrantes

dessas organizações assim como a atual conjuntura do Exército.

A implantação do conceito de Força de Trabalho no estudo da distribuição dos efetivos de

militares de carreira pela Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações do Exército, na

concepção da gestão por competências, apresenta o conceito de como a Força de Trabalho poderá

ser composta nas Organizações Militares, levando em conta o efetivo profissional de carreira,

efetivo  temporário,  militares  prestadores  de  tarefa  por  tempo  certo,  prestadores  de  tarefa

especifica e os designados para o serviço ativo. Apresentando se a legislação em vigor permite

que todos sejam considerados Força de Trabalho e no caso de não permitir, o que pode ser feito

para alterar, levantando as consequências dessa nova concepção de trabalho.

O trabalho justifica-se tendo em vista a dificuldade em realizar o estudo de distribuição

dos militares de carreira de forma que todas as OM sejam atendidas com efetivos suficientes para

o cumprimento de suas missões operacionais e administrativas, levando em conta que o efetivo

existente não atende o previsto. A ideia principal é que qualquer pessoa que está na OM e que

esteja  exercendo  uma  função  que  existe  no  Quadro  de  Cargos  Previstos  (QCP),  deverá  ser

computada na Força de Trabalho da OM. 

Com o emprego do conceito de Força de Trabalho no estudo da distribuição, busca-se o

melhor assessoramento para decisão da DCEM com todas as informações possíveis e necessárias

para  uma  melhor  tomada  de  decisão,  ou  seja,  o  nível  de  atuação  e  o  tipo  de  trabalho

desempenhado pelo integrante será estudado de forma que a OM tenha o efetivo necessário para

cumprir suas missões.

Como objetivo  geral  o  trabalho busca  descrever  o  conceito  de  Força  de  Trabalho na

distribuição dos militares de carreira do EB de forma que as OM estejam com efetivo suficiente

para o cumprimento de suas missões operacionais e administrativas. Como objetivos específicos

buscou-se: apresentar como estava sendo feito o estudo para distribuição dos efetivos, levantando
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os principais problemas; caracterizar Força de Trabalho, levantando as vantagens, desvantagens e

questões  legais;  caracterizar  Quadro  de  Cargos  Previstos  (QCP),  Militar  de  Carreira,  Militar

Temporário, Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), Prestador de Tarefa Especifica por

Tempo Certo (PTE), Designado para o Serviço da Ativa (DAS), levantando as características,

pontos fortes e fracos e os aspectos legais para cada um; e a comparação dos efetivos militares e

dos cargos previstos no EB, caracterizando a necessidade da aplicação da Força de Trabalho no

estudo para movimentação feito pela DCEM.

Para desenvolver o trabalho proposto, foi levado em conta a estrutura atual, a legislação e

os  trabalhos  sobre  gestão  de  pessoas  e  de  competências,  sendo  que  existem  diversas

possibilidades para o desenvolvimento dessa pesquisa, tendo como objetivo a melhor distribuição

dos  integrantes  do  EB,  dessa  forma  serão  considerados  todos  integrantes  que  exercem uma

função dentro da OM.

A Força de Trabalho, dentro da gestão de pessoas por competências deve ser entendida

como um estudo das possibilidades de RH das OM do EB, possibilitando assim uma distribuição

justa e equilibrada dos militares de carreira, tendo em vista a situação de diminuição dos efetivos

do EB para atender as necessidades atuais do Brasil.

O Plano Estratégico do Exército 2016-2019/ 2ª Edição, aprovado pela Portaria nº 1.881-

Cmt Ex, de 28 DEZ 15, em sua estratégia: “13.2 Aperfeiçoamento da gestão de pessoal”, foi

escolhido por ser a base para o desenvolvimento do conceito de Força de Trabalho para o estudo

da movimentação dos militares de carreira. A partir dele o Comandante do EB, General Villas

Bôas determinou a prioridade de recompletamento das OM e o General Caixeta, Vice Chefe do

Estado-Maior do Exército (EME) determinou que deverá ser considerada a Força de Trabalho

para o estudo da movimentação não levando apenas em conta os militares de carreira da ativa,

como era feito antes.

O Livro Gestão por competências em organizações de governo foi escolhido por tratar da

gestão  por  competências  direcionadas  para  instituições  públicas.  A  Escola  Nacional  de

Administração Pública (Enap) é uma escola de governo, do Poder Executivo federal, que oferece

formação  e  aperfeiçoamento  em Administração  Pública  a  servidores  públicos  federais  desde

1986, uma instituição séria que tem ajudado a melhorar a gestão pública brasileira qualificando

diversos servidores. A Mesa-Redonda de Pesquisa-Ação em Gestão por Competências ocorreu no

período de 9 de novembro de 2004 a 28 de março de 2005. Os autores da obra adotaram uma
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metodologia que forneceu importante contribuição para a elaboração de estudos por instituições

públicas interessadas na obtenção de aconselhamento para o equacionamento de problemas de

gestão e governança, consistindo num processo de pesquisa e diálogo que permite a produção de

guias e relatórios cujos conteúdos podem ser transformados efetivamente em ação.  

Este artigo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, a qual

priorizou uma visão ampla, buscando o estudo das publicações sobre o tema e assim estudando as

ideias, para confirma-las, amplia-las ou descarta-las inteiras ou parcialmente. Em complemento

também foi feita uma a pesquisa documental, o que possibilitou dessa forma, recorrer a fontes

mais diversificadas e dispersas, como a documentação de movimentação da DCEM nos últimos

anos.  A abordagem da pesquisa  foi  qualitativa,  para  buscar  explicar  o  conceito  de  Força  de

Trabalho,  conforme  Minayo  (2001)  a  pesquisa  qualitativa  trabalha  com  o  universo  de

significados,  motivos, aspirações, crenças,  valores e atitudes,  o que corresponde a um espaço

mais profundo das relações,  dos processos e  dos fenômenos que não podem ser reduzidos à

operacionalização de variáveis. Quanto à natureza, a pesquisa foi do tipo aplicada, para que o

estudo da movimentação leve em conta o conceito de Força de Trabalho, distribuindo os militares

de carreira do EB com melhor qualidade e equilíbrio entre as OM. Quanto aos objetivos foi de

uma pesquisa descritiva, levantando as diversas informações sobre o tema em pauta, tomando

como base os fundamentos teóricos, as legislações vigentes e as necessidades das OM.

2 FORÇA DE TRABALHO COMO BASE PARA DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS DO

EXÉRCITO CONSIDERANDO A GESTÃO POR COMPETÊNCIAS.

A gestão por competência é um termo que está presente no estudo da gestão de pes-

soal das organizações que querem atingir um melhor desempenho em suas atividades. Di-

versos estudiosos tem abordado o assunto, e cabe ressaltar o que é competência. Sobre o as-

sunto, Takahashi 2015, compilou as ideias de alguns autores e apresentou estudos sobre

competências que devem sempre incluir a dimensão do tempo, principalmente se for avalia-

do o impacto da aprendizagem sobre seu desenvolvimento, assim como sua avaliação deve

sempre levar em conta a percepção e a experiência dos executivos (Lewis; Gregory, 1996).

Em outra ideia, considera que as competências referem-se à quão bem uma organização de-

sempenha suas atividades necessárias ao sucesso, em face de seus concorrentes e que estas

são decorrentes da capacidade de combinar, misturar e integrar recursos e produtos e servi-
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ços (Prahalad; Hamel, 1990). Neste sentido, constituem-se no resultado da aprendizagem

coletiva da organização (Prahalad; Hamel. 1990), agregando valor econômico a organização

e valor social ao indivíduo (Fleury; Fleury, 2004).

O Exército,  apesar de não usar o termo competência na legislação,  trata a gestão por

competências através dos diversos postos e graduações, e cargos que abrangem áreas de atuação e

habilitações técnicas como no previsto nas Normas para Referenciação dos Cargos Militares do

Exército Brasileiro, publicada na Port nº 101 – EME, de 1º de agosto de 2007, a qual diz:

3.   COMPOSIÇÃO DOS CÓDIGOS DE REFERENCIAÇÃO
A referenciação dos cargos militares será formada por um conjunto de 4 (quatro)
grupos de dígitos, na seguinte forma:
a.  O Primeiro Grupo (2 dígitos numéricos) indica o Posto ou a Graduação do
militar;
b.  O  Segundo  Grupo  (4  dígitos  numéricos)  indica  a  qualificação  do  militar,
conforme a seguir:
1) Para Oficiais–Generais: Quadro e origem;
2) Para Oficiais: Arma, Quadro ou Serviço e Especialidade ou Categoria;
3) Para Subtenentes e Sargentos: Qualificação Militar de Subtenentes e Sargentos
(QMS);
4)  Para  Cabos,  Soldados  e  Taifeiros:  Qualificação  Militar  Geral  (QMG)  e
Qualificação Militar Particular (QMP).
c. O Terceiro Grupo (3 dígitos alfanuméricos) indica as Habilitações Obrigatórias
para a ocupação do cargo;
d. O Quarto Grupo (3 dígitos alfanuméricos) indica as Habilitações Desejáveis
para a ocupação do cargo.

A nova concepção de Força de Trabalho, surgiu após a interpretação pelo Estado-Maior

do Exército da Diretriz do Comandante do Exército, busca estudar o universo de  militares de

carreira,  militares  temporários,  PTTC,  PTE,  DSA  e  servidores  civis,  para  realizar  a

movimentação de militares de carreira,  seguindo as  Instruções Reguladoras para Aplicação das

IG  10-02  (Instruções  Gerais  para  Movimentação  de  Oficiais  e  Praças  do  Exército),

Movimentação  de  Oficiais  e  Praças  do  Exército  (IR  30-31)  (Brasil,  2012),. Para  melhor

compreensão será apresentada toda estrutura para a distribuição dos efetivos, a caracterização da

Força de Trabalho e da gestão por competências, considerando a legislação vigente. 

Conforme a Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983, que fixa os efetivos do Exército em

tempo de paz e dá outras providências:

Art.  1º  Os  efetivos  do  Exército  em tempo de  paz  terão  os  seguintes  limites:
(Redação  dada pela Lei  nº  12.918,  de 2013) I  -  182 (cento e oitenta  e  dois)
Oficiais-Generais;  (Redação  dada  pela  Lei  nº  12.918,  de  2013)  II  -  40.000
(quarenta mil) Oficiais; (Redação dada pela Lei nº 12.918, de 2013) III - 75.000
(setenta  e  cinco  mil)  Subtenentes  e  Sargentos;  e  (Redação  dada  pela  Lei  nº
12.918, de 2013) IV - 210.510 (duzentos e dez mil, quinhentos e dez) Cabos e
Soldados. (Redação dada pela Lei nº 12.918, de 2013) § 1º - Os aumentos dos
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efetivos fixados na forma da Lei nº 6.144, de 29 de novembro de 1974, alterada
pelas Leis nº 6.594, de 21 de novembro de 1978, nº 6.956, de 23 de novembro de
1981 e nº 7.006, de 29 de junho de 1982, necessários para se atingir os limites
estabelecidos neste artigo serão anuais e sucessivos, a contar da data da entrada
em vigor desta Lei. § 2º - Os aumentos de efetivos a que se refere o parágrafo
anterior não poderão ultrapassar, por ano, 10% (dez por cento) do total do efetivo
global previsto neste artigo.

Em sua Diretriz (2017 e 2018) o Comandante do Exército (Cmt EB) expressa que a con-

tenção orçamentária impõe judiciosa e imediata racionalização no emprego de recursos humanos,

materiais e financeiros. 

Em sintonia com o Cmt EB o Chefe do DGP determinou em sua diretriz que a Diretoria 

de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM), que é o principal órgão técnico-normativo e 

executor do controle de efetivos e movimentações do Exército, deverá: 

−  apresentar, em sintonia com a 1ª SCh/ EME, propostas de racionalização do
efetivo do Exército de forma a disponibilizar efetivos para a implantação dos Pro-
jetos Estratégicos da Força; 
− controlar, de forma eficiente, os efetivos do Exército, equilibrando os efetivos
de oficiais e praças de carreira entre as organizações militares (OM), conforme as
prioridades estabelecidas pelo EME, e constante da portaria que fixa os percentu-
ais de efetivos de militares de carreira previstos para o completamento de pessoal
das OM do Exército, procurando, ainda, realizar reuniões sistêmicas com o EME,
Gab Cmt Ex e DGP para discutir políticas de pessoal e integrar procedimentos re-
lativos ao controle de efetivos; 
− cumprir as diretrizes do Comandante do Exército e do Chefe do DGP, e os ins-
trumentos legais relacionados à movimentação do pessoal militar de carreira, pro-
curando adequar a sistemática de movimentação às Ações e aos Projetos Estra-
tégicos do Exército, observando, ainda, a racionalização dos recursos orçamentá-
rios; 
− apresentar, em sintonia com o OADI, ODG, ODS e ODOp, propostas no senti-
do de estabelecer estratégias para a movimentação de militares que desempenham
atividades especiais, ocupam funções específicas ou são de difícil formação e re-
completamento.

Ainda o Ch DGP determinou em sua Diretriz que a DCEM implemente a concepção de

Força de Trabalho nos processos de movimentação para os processos seletivos conduzidos a par-

tir de 2017, que leve em consideração a concepção da “Força de Trabalho” na OM, com a obser-

vação dos seguintes segmentos: militares de carreira, militares temporários, PTTC, PTE, DSA e

servidores civis. 

2.1 ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS DO EXÉRCITO

Nesta seção será apresentada como funciona o Quadro de Cargos Previstos (QCP), sua

criação pelo Estado-Maior do Exército (EME), a portaria de prioridade de distribuição de efetivos

que o DGP através da DCEM segue e as atividades principais e necessidades de pessoal das OM.
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2.1.1 Quadro de Cargos Previstos

Compete ao EME a criação e alterações do QCP, assim como determinar as regras para

preenchimento dos claros. Isso é feito através das normas para referenciação dos cargos militares

do Exército Brasileiro publicadas na portaria nº 101 – EME, de 1º de agosto de 2007, de onde

extrairemos alguns termos doutrinários necessários para o entendimento e prosseguimento deste

trabalho:

Quadro de Organização (QO): é a estrutura das organizações militares que é definida pelo conjunto de
documentos que estabelecem a missão da OM, a organização, o pessoal e o material que ela deve
possuir.    Nas  OM  operacionais,  este  documento  é  integrado  pela  Base  Doutrinária,  Estrutura
Organizacional, Quadro de Cargos (QC) e Quadro de optação de Material (QDM).  Nas OM que não
são Corpos de Tropa, a Base Doutrinária é substituída pelo Regulamento específico.
Base Doutrinária: é o documento que define a missão das OM operacionais a luz da Doutrina Militar
Terrestre em vigor.
Estrutura  organizacional:  é  o  documento  gráfico,  apresentado  sob  a  forma  de  organograma,  que
detalha a concepção de uma OM – o comando, chefia ou direção; as suas subunidades, frações ou
seções e as respectivas relações de subordinação.
O Quadro de Cargos (QC): é o documento que discrimina a estrutura organizacional necessária para o
combate, nas OM que são Corpos de Tropa, ou para o seu adequado funcionamento, no caso de OM
administrativas.
Quadro  de  Cargos  Previstos  (QCP):  documento  específico  de  cada  OM,  que  prevê  os  cargos
necessários para o seu funcionamento em tempo de paz. O QCP toma por base um QC, a partir do
qual são lançadas as supressões de cargos (ou de frações completas) e os acréscimos indispensáveis ao
atendimento das peculiaridades da OM.
Cargo  militar:  é  o  conjunto  de  atribuições,  deveres  e  responsabilidades  cometidas  ao  militar  em
serviço ativo.
Referenciação de cargo: é a atribuição de uma designação codificada que indica, mediante convenções
estabelecidas,  os  requisitos  de  grau  hierárquico,  arma,  quadro,  serviço  ou  qualificação  militar,
habilitações, características e demais condições exigidas para o desempenho das funções que lhe são
inerentes.  As  convenções  utilizadas  para  codificar  a  referenciação  de  cargos  estão  previstas  nas
Normas para Referenciação dos Cargos Militares previstos para Oficiais e Praças do Exército. Os
órgãos movimentadores exercem os controles e desenvolvem os seus trabalhos tomando por base o
QCP de cada OM.
Claros: são os cargos não ocupados por falta de efetivo na OM.
Vagas:  são  lugares  previstos  nos  QCP de  estabelecimentos  de  ensino  (EE),  destinados  a  alunos
matriculados em cursos que os desliguem da OM de origem.
Efetivo  Autorizado:  é  o  estabelecido  para  o  Exército,  em tempo  de  paz,  em  lei  aprovada  pelo
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República.
Efetivo Necessário: é o somatório dos cargos previstos em todos os QCP, que representa a necessidade
total do Exército para cumprir sua s missões.
Efetivo Fixado: é o estabelecido, anualmente, por Decreto do Poder Executivo, discriminado por.
Postos e graduações e pelas diferentes armas, quadros e serviços ou qualificações militares.  Orienta o
planejamento, tanto para a formação quanto para as promoções de oficiais e de graduados e estabelece
os limites para a convocação dos oficiai s e praças temporários.
Efetivo Existente: é constituído pelo pessoal disponível para o serviço na Força. É variável em razão
das inclusões, promoções, exclusões, agregações e reversões.

Ainda essa portaria traz algumas regras para o preenchimento de claros decorrente das

capacidades necessárias, apesar de não ser citado o termo competência, ele fica subentendido

conforme podemos perceber no texto selecionado: 

5. PROCEDIMENTO S PARA O PREENCHIMENTO DE CLAROS
a. A classificação, nomeação ou transferência de militar para o preenchimento de claro deve observar
todas as exigências especificadas na referenciação do cargo previsto em QCP e, ainda, considerar:
1) a habilitação, constante na primeira coluna de "habilitações” no QCP, é obrigatória para a ocupação
do cargo;
2) a habilitação, constante na segunda coluna de “habilitações” no QCP, é desejável para a ocupação
do cargo, sendo facultativa se não houver pessoal habilitado disponível;



8

3) quando a ocupação do cargo exigir e/ou for desejável mais de uma habilitação, é exibido um código
na (s) respectiva coluna (s), que é discriminado no rodapé da folha; e
4) outras considerações e/ou exigências para a ocupação do cargo, que compõem a sua referenciação,
são exibidas na coluna "observações" do QCP e especificadas no rodapé da folha.
b. Após a conclusão de curso ou estágio, no País ou no exterior, o militar deverá ocupar cargo que
permita a aplicação dos conhecimentos e a consolidação da experiência adquirida.
c. Cabe ao EME, no interesse da Força, informar ao DGP a OM, onde o militar deverá ser classificado
após a conclusão de curso no exterior, em ligação com o Gabinete do     Comandante do Exército.
d. Nos Batalhões Logísticos, os cargos previstos para militares de qualquer Arma, Quadro de Material
Bélico  (QMB)  ou  Serviço  de  Intendência  (Sv  Int),  devem ser  ocupados,  preferencialmente,  por
oficiais do QMB ou do Sv Int.
e. Os cargos previstos para tenentes, exceto os do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), que não forem
ocupados por  falta  de efetivo na  OM, podem ser  ocupados por  oficiais  temporários,  observada a
formação peculiar exigida e a legislação vigente.
f.  Os cargos previstos  para oficiais do QAO são ocupados, indistintamente, por 2º,  1º tenente ou
capitão.
g. Os cargos previstos para oficiai s subalternos das Armas, do QMB, do QEM e dos Serviços são
ocupados,  independentemente,  por  aspirante-a-oficial,  segundo e  primeiro-  tenente,  respeitadas  as
demais exigências especificadas na referenciação do cargo.
h.   Os   cargos   previstos   para   oficiais   do   Quadro   Complementar de Oficiais (QCO), do
Serviço   de   Saúde (Sv   Sau) e   do   Quadro   de   Engenheiros Militares (QEM) podem   ser
ocupados, eventualmente, segundo o critério abaixo discriminado, respeitadas   as demais exigências
especificadas   na referenciação do cargo:
(...)
i. Os cargos previstos para Oficial Mobilizador e Auxiliar de Estado-Maior Pessoal são privativos de
oficiais do QAO.
j. Os cargos previstos para Delegado do Serviço Militar devem ser ocupados, preferencialmente, por
integrantes do QAO.
l.  Os cargos previstos para Comandantes de Pelotão de Fuzileiros de Selva destacado da sede são
privativos de 1º tenente de carreira.
m. Os cargos previstos para 3º sargentos que não forem ocupados por falta de efetivo na OM podem
ser preenchidos por sargento s  temporários,  observada a formação peculiar exigida e a legislação
vigente.
n.  Os 3º  sargentos das qualificações militares  de  subtenentes  e sargentos (QMS) técnicas devem,
obrigatoriamente,  ocupar  cargos  onde  possam  exercer  as  funções  específicas  de  suas  QM,
preferencialmente, em Corpo de Tropa.
o. Os 3º sargentos e cabos do Quadro Especial (QE) ocupam cargos previstos para cabos e soldados,
respectivamente, de acordo com suas qualificações militares gerais e particulares (QMG/QMP) de
origem, e são computados no quantitativo de núcleo-base.
p. Os cargos previstos para taifeiros podem ser ocupados, indistintamente, por taifeiro-mor
(TM), taifeiro- de-1ª classe (T1) ou taifeiro-de-2 ª classe (T2).
q.  Compete  ao  Departamento-Geral  do  Pessoal  (DGP)  regular,  em  instruções  específicas,  a
distribuição do Efetivo Existente e de militares temporários, de acordo com a legislação em vigor.

6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Na absoluta falta de oficial ou praça com qualificação (ões) e/ou habilitação (ões) exigidas para a
ocupação de cargo imprescindível para o funcionamento da OM, deverá ser designado para responder
pelo mesmo, o militar que apresente as melhores condições para exercê-lo, observadas a precedência
hierárquica e as prescrições estabelecidas na legislação vigor.

O EME é o único órgão que pode criar, substituir ou suprimir os cargos previstos do

Exército, para isso ele segue a diretriz do Comandante e tenta atender as necessidades das OM.

2.1.2 Departamento Geral do Pessoal

Conforme o Site Oficial do DGP sua Missão é planejar, orientar, coordenar e controlar as

atividades de pessoal decorrentes da Legislação de Pessoal vigente e do Sistema de Planejamento

do Exército (SIPLEx),  a  fim de assegurar  ao Exército Brasileiro condições para cumprir  sua

destinação  constitucional  e  as  atribuições  subsidiárias  explicitadas  em  Lei  Complementar  e

participar de Operações Internacionais.
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Figura1 – Estrutura do DGP

 Fonte: DGP, 2017.

Direcionado para o assunto em estudo as Diretorias envolvidas na distribuição dos efeti-

vos em todo EB são a DCEM, que cuida da movimentação do pessoal de carreira e do DAS, a Di-

retoria de Civis, Inativos e Assistência Social (DCIPAS) que cuida dos Servidores Civis, e PTTC

e a Diretoria de Serviço Militar (DSM) que cuida dos militares temporários.

2.1.3 Organização Militar (OM)

As OM são  as  estruturas  militares  que  com o  emprego  da  FT receberão  os  efetivos

necessários para o cumprimento de suas missões. Cabe ressaltar que ainda existe um efetivo de

militares que estão distribuídos fora da Força, ou seja, estão à disposição do Mistério da Defesa,

no Gabinete de Segurança Institucional e em missão no exterior.
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Figura 2: Estrutura do Exército totalizando 692 Organizações Militares

Fonte: Exército Brasileiro, 2017.

Cada  OM  possui  um QCP especifico  para  o  cumprimento  de  suas  missões,  o  EME

prioriza anualmente quais são as prioridades de recompletamento dos militares de carreira, porém

com a  redução  desse  efetivo  o  estudo  da  distribuição  de  pessoal  contemplando  a  Força  de

Trabalho (FT) vai permitir uma melhor distribuição dos efetivos entre as OM.  

2.2 FORÇA DE TRABALHO

Esse conceito busca uma melhor distribuição do pessoal que trabalha nas OM, buscando

atender  da  melhor  maneira  possível,  tendo em vista  aproveitar  toda  a  capacidade  do efetivo

existente.  A Força  de  Trabalho  será  composta  do  efetivo  profissional  de  carreira,  efetivo
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temporário, militares prestadores de tarefa por tempo certo, prestadores de tarefa especifica e os

designados para o serviço ativo. 

2.2.1 Efetivo de carreira

A DCEM controla e movimenta este efetivo, e até a concepção da FT era o grupamento

que era estudado para realizar a distribuição nas OM.

O ingresso  dos  militares  de  carreira  conforme a  página  oficial  do  Exército  (Exército

Brasileiro, 2017) ocorre atendendo os seguintes requisitos globais: ingresso mediante concurso,

altura: 1,60 m para homens e 1,55 para mulheres, para Oficiais, tem que ser brasileiro nato e para

Praças, tem que ser brasileiro nato ou naturalizado.

São quatro escolas que permitem a entrada para os oficiais de carreira: 

- Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e a Academia Militar das Agulhas Negras

(AMAN), que formam os oficiais combatentes, exigindo os seguintes requisitos: sexo masculino

ou feminino, ter entre 16 e 20 anos de idade, e é preciso ter concluído o Ensino Médio ou estar

cursando o 3º ano do Ensino Médio.

- Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), que formam os oficiais do quadro

complementar, exigindo os seguintes requisitos: sexo masculino ou feminino, ter nascido a partir

de 1º de janeiro de 1982 e é preciso ter curso superior nas áreas que serão divulgadas no edital e

também formam os oficiais do quadro religioso, exigindo os seguintes requisitos: sexo masculino

ou feminino para Capelão Evangélico e somente sexo masculino para Capelão Católico, ter até 35

anos de idade e é preciso ter o curso de formação teológica de nível superior e ser sacerdote ca-

tólico ou pastor evangélico.

- Instituto Militar de Engenharia (IME), que forma os engenheiros militares, exigindo os seguin-

tes requisitos: sexo masculino ou feminino, ter entre 16 e 20 anos de idade e é preciso ter concluí-

do o Ensino Médio.

- Escola de Saúde do Exército (EsSEx), que forma os oficiais do quadro de saúde, exigindo os se-

guintes requisitos: sexo masculino ou feminino, ter até 35 anos de idade, e é preciso ter curso su-

perior nas seguintes áreas: Medicina, Farmácia ou Odontologia.

E duas escolas que permitem a entrada para as praças de carreira: 

http://www.espcex.eb.mil.br/
http://www.essex.eb.mil.br/
http://www.ime.eb.br/
http://www.esfcex.eb.mil.br/
http://www.esfcex.eb.mil.br/
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- Escola de Sargentos das Armas (ESA) que forma as praças combatentes e de aviação, exigindo

os seguintes requisitos: sexo masculino, ter entre 16 e 20 anos de idade e é preciso ter concluído o

Ensino Médio ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio.

 -Escola de Sargentos de Logística (EsLog) que forma as praças de apoio logístico, exigindo os

seguintes requisitos: sexo masculino ou feminino, ter entre 16 e 20 anos de idade e é preciso ter

concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio; e forma as praças de saú-

de e músicos, exigindo os seguintes requisitos: sexo masculino ou feminino, ter até 35 anos de

idade e é preciso ter concluído o Ensino Médio e ter curso de Técnico de Enfermagem ou ser

músico.

2.2.2 Efetivo temporário

Este efetivo é controlado pela  Diretoria  de Serviço Militar  (DSM), estão enquadrados

neste  efetivo  os  militares  que  prestam  o  serviço  militar  inicial,  os  tenentes  temporários,  3º

sargentos temporários, cabos e soldados que prestam serviço voluntário. Este grupamento além

de ser composto pelo serviço militar inicial busca complementar necessidades técnicas que não

são suficientes nos militares de carreira, ou seja, busca completar os quadros que faltam. Quando

uma OM recebe um militar  de carreira  e tem um temporário ocupando o cargo, esse militar

temporário tem que sair,  dando baixa ou sendo transferido para outra OM, por esse motivo a

DCEM, já algum tempo, analisa essa situação para definir se é o caso realizar a movimentação do

militar de carreira.

Os militares temporários são aqueles que estão prestando o serviço inicial (recrutas) e os

de caráter voluntário que podem permanecer no EB por até oito anos. A Portaria nº 046 – DGP,

de  27  março  de  2012,  aprovou  as  Normas  Técnicas  para  a  Prestação  do  Serviço  Militar

Temporário  (EB30-N-30.009),  1ª  Edição,  2012,  que  apresenta  a  forma  de  entrada  desses

militares:

Seção I  Dos  Oficiais  Temporários  Art.  3º  Os incorporados para o Estágio de
Instrução e Preparação para Oficiais Temporários (EIPOT) e Estágio de Instrução
Complementar  (EIC)  são  denominados:  I  -  oficiais  combatentes  temporários
(OCT), os oriundos das Armas e do Quadro de Material Bélico (QMB); e II -
oficiais intendentes temporários (OIT), os oriundos do Serviço de Intendência (Sv
Int). Art. 4º Os MFDV incorporados para a prestação do Serviço Militar por meio
do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) e Estágio de Instrução e Serviço (EIS)
são  denominados:  I  -  oficiais  médicos  temporários  (OMT),  os  médicos;  II  -
oficiais  farmacêuticos  temporários  (OFT),  os  farmacêuticos;  III  -  oficiais
dentistas temporários (ODT), os dentistas; e IV - oficiais veterinários temporários
(OVT),  os  veterinários.  Art.  5º  Os  incorporados  para  o  Estágio  de  Instrução

http://www.esslog.eb.mil.br/
http://www.esa.eb.mil.br/
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Complementar  de  Engenheiro  Militar  (EICEM)  são  denominados  oficiais
engenheiros  militares  temporários  (OEMT).  Art.  6º  Os  incorporados  para  o
Estágio de Serviço Técnico (EST) são denominados oficiais técnicos temporários
(OTT). Seção II Dos Sargentos Temporários Art.  7º Os oriundos do Curso de
Formação  de  Sargentos  Temporários  (CFST)  são  denominados:  I  -  sargentos
combatentes temporários (SCT), os oriundos das Armas e QMB; e II - sargentos
intendentes  temporários  (SIT),  os  oriundos  do  Sv  Int.  Art.  8º  Os  militares
incorporados no Estágio Básico de Sargentos Temporários (EBST), os vinculados
às  qualificações  militares  singulares  (QMS)  de  Engenharia,  Comunicações,
Manutenção de Comunicações,  Intendência,  Material  Bélico,  Saúde,  Músico e
Topografia,  como  também  os  que  pertencerem  a  quaisquer  outras  áreas  e
habilitações  técnicas  de  interesse  do  Exército,  destinadas  ao  Serviço  Técnico
Temporário,  são denominados sargentos técnicos temporários (STT). Seção III
Dos Cabos e Soldados Art. 9º Os cabos e soldados são denominados: I - quanto à
situação: a) cabo (Cb) ou soldado (Sd) do Efetivo Variável  (EV), quando está
prestando o Serviço (Fl  11 das Normas Técnicas para a  Prestação do Serviço
Militar Temporário) Militar Inicial;  b) Cb ou Sd do Efetivo Profissional (EP),
quando, após prestar o Serviço Militar Inicial, tem o seu tempo de serviço militar
prorrogado,  para  ocupar  cargo  de  qualificação  militar  geral  e  particular
(QMP/QMG) combatente;  e  c)  cabo especialista  temporário  (CET),  quando é
incorporado  para  o  Serviço  Militar  Especialista  Temporário,  por  possuir
habilitação profissional de interesse do Exército; II - quanto à formação: a) Sd
recruta  é  o  conscrito  convocado  que,  como  instruendo,  deve  ser  preparado
combatente básico/reservista de 2ª categoria, ou seja, concluir a Fase de Instrução
Individual Básica; b) Sd não-qualificado/reservista de 2ª categoria (NQR2C) é
aquele que recebeu, apenas, a instrução militar para o exercício de função geral
básica de caráter militar; e c) CET e Sd qualificado-reservista de 1ª categoria são
aqueles que atingiram um grau de instrução que os habilita ao desempenho de
função de uma das qualificações ou especializações militares.  CAPÍTULO IV
DOS CARGOS E  EFETIVOS Seção  I  Da  Ocupação  de  Cargos  Art.  10.  Os
militares  temporários  podem  ocupar,  de  forma  transitória  e  por  tempo
determinado,  os  cargos existentes  nos quadros de  cargos  previstos  (QCP) das
organizações militares (OM) para 1º/2º tenentes (Ten), 3º sargentos (Sgt) e Cb/Sd,
que  não  estiverem  ocupados,  à  exceção  dos  cargos  destinados  a  oficiais  do
Quadro  Auxiliar  de  Oficiais  (QAO).  §  1º  Os  cargos  de  oficial  mobilizador,
auxiliar de estado-maior pessoal e delegado de serviço militar são privativos de
oficiais do QAO, podendo ser ocupados, excepcionalmente, por subtenentes. § 2º
Os  cargos  previstos  para  1º/2º  Ten  QAO  são  providos,  exclusivamente,  por
militares desse Quadro e,  excepcionalmente, por subtenentes. § 3º O cargo de
comandante  de  pelotão  de  fuzileiros  de  selva,  destacado  da  sede,  pode  ser
ocupado por aspirante-a-oficial ou oficial subalterno, de carreira ou temporário.

O Diretor do Serviço Militar apresenta em sua diretriz:  a necessidade de concluir, até

2019 e integrado ao Ministério da Defesa, estudos, experimentos e implantação de um novo e

efetivo  Sistema  de  Mobilização  de  Recursos  Humanos  e  controlar  e  gerenciar  o  Projeto  de

Racionalização de Serviço Militar  dar  continuidade  ao Projeto  de Racionalização de Serviço

Militar, demostrando estar alinhado com a necessidade de reformular a distribuição de pessoal do

EB.
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2.2.3 Prestador de Tarefa Especifica (PTE) e Prestador de Tarefa Especifica por Tempo

Certo (PTTC)

O militar da ativa, após ir para reserva, pode ser chamado para trabalhar como PTTC ou

PTE, para trabalhar, sem usar a farda, para prestar uma tarefa especifica que não seja prevista no

QCP da OM. O EB tem valorizado esses militares e seu efetivo tem aumentado, por se tratar de

um militar experiente, sua presença não poderia deixar de ser computada, a portaria normativa nº

002 – MD, de 10 de janeiro de 2017. Dispõe sobre a prestação de tarefa por tempo certo por

militares inativos das Forças Armadas, e fala o seguinte:

Art. 1º A prestação de tarefa por tempo certo é uma medida de gestão de pessoal
militar que tem por fim permitir a execução de atividades de natureza militar por
militares  inativos  possuidores  de  larga  experiência  profissional  e  reconhecida
competência técnico-administrativa. § 1º A contratação de militares prestadores
de tarefa por tempo certo se aplica a todas as áreas de interesse da Administração.
§ 2º A prestação de tarefa por tempo certo poderá ser executada em órgãos não
integrantes  da  estrutura  dos  respectivos  Comandos  Militares,  desde  que  seja
exercida em atividade de natureza militar.

E a portaria nº 091-DGP, de 10 de maio de 2017, que aprovou as Instruções Reguladoras

para a prestação de tarefa por tempo certo por militares inativos (EB30-IR-50.001), apresenta o

seguinte artigo:

Art.  2º  A prestação  de  tarefa  por  tempo certo  é  a  execução  de atividades  de
natureza  militar,  atribuídas  ao  militar  inativo,  justificada  pela  necessidade  do
serviço,  de  caráter  voluntário  e  por  um  período  previamente  especificado  e
limitado. Parágrafo único. A tarefa a ser desenvolvida pelo prestador de tarefa por
tempo certo (PTTC) não poderá constar das atribuições relacionadas a um cargo
existente no quadro de cargos previstos (QCP) da organização militar (OM) em
que será executada.

Conforme a portaria nº 287, de 8 de abril de 2015, que estabelece procedimentos para a

prestação de tarefa específica por tempo certo por militar reformado por incapacidade física, no

âmbito do Exército, seu artigo 13, determina que o DGP controle o efetivo de PTE, considerando

o limite  de vagas  estabelecidas pelo Comandante do Exército  para a  prestação de tarefa por

tempo certo (PTTC), dessa forma, para fins de estudo de efetivos os PTE serão considerados

como PTTC. 

2.2.4 Designado para o Serviço Ativo (DSA)

O militar da ativa, após ir para reserva, pode ser chamado para trabalhar como DSA, con-

tinuará com todas as prerrogativas do militar da ativa, inclusive com o uso da farda, o Decreto re-
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gulamenta a designação de militar da reserva remunerada das Forças Armadas para o serviço ati-

vo prevista no Estatuto dos Militares (Brasil, 1980). 

Art. 1º. Os militares da reserva remunerada das Forças Armadas, em tempo de
paz e independentemente de convocação, poderão ser designados para o serviço
ativo, em caráter transitório, quando:
     I  -  se  fizer  necessário  o  aproveitamento  de  conhecimentos  técnicos  e
especializados do militar;
     II - não houver, no momento, no serviço ativo, militar habilitado a exercer a
função vaga existente na Organização Militar.
     Parágrafo único.  A designação, na forma deste artigo, só poderá ser efetuada
mediante aceitação voluntária do militar e se for julgado apto em inspeção de
saúde.

Apesar de atualmente o EB possuir atualmente apenas 51 (cinquenta e um) DSA, eles já

eram controlados pela DCEM, por ocupar cargo em QCP.

2.2.5 Servidor Civil

O Servidor Civil cumpre serviço administrativo nas OM, porém não eram levados em

conta na distribuição dos efetivos, eles não ocupam cargo no QCP das OM, mas existe um plano

de distribuição conforme o Quadro de Lotação do Servidor Civil (QLSC). 

O ingresso  e  atividades  do  Servidor  Civil  estão  previstas  na  Lei  nº  8.112,  de  11  de

dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,

das autarquias e das fundações públicas federais.

Seção II Da Nomeação 
        Art. 9°  A nomeação far-se-á: 
        I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efeti-
vo ou de carreira; 
        II - em comissão, para cargos de confiança, de livre exoneração.
        II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança
vagos.  
        Parágrafo único. A designação por acesso, para função de direção, chefia e
assessoramento recairá, exclusivamente, em servidor de carreira, satisfeitos os re-
quisitos de que trata o parágrafo único do art. 10.
        Parágrafo único.  O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza
especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de
confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em
que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinida-
de.  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Os  Servidores  Civis  são  distribuídos  pela  DCIPAS,  realizando  diversos  trabalhos

conforme  o  nível  exigido  no  concurso,  podendo  realizar  diversos  trabalhos  nas  OM.  Estão

presentes  em  algumas  OM,  como  Escolas  e  Quartéis  Generais  (QG)  realizando  atividades

administrativas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
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3 APLICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO NA DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL

A aplicação da concepção da FT é uma questão simples de alteração no processo de

distribuição do pessoal, ampliando a visualização das possiblidades e parâmetros, estudando o

efetivo total da OM, ou seja, levando em conta as outras pessoas envolvidas no processo e com

competências especificas. Analisando, à primeira vista, dificulta o controle, pois aumentam as

hipóteses, porém o resultado com certeza é mais concreto.

Para distribuir os militares de carreira, a DCEM analisará os demais integrantes das OM,

considerando a Força de Trabalho, e não apenas os militares de carreira, mas continuará seguindo

as Instruções Reguladoras para Aplicação das IG 10-02 (Instruções Gerais para Movimentação de

Oficiais  e  Praças  do  Exército),  Movimentação  de  Oficiais  e  Praças  do  Exército  (IR  30-31),

(Brasil, 2012).

O quadro  com os  efetivos  existentes  mostra  a  necessidade  de  considerar  a  Força  de

Trabalho como um todo, já que apenas com os militares de carreira não se consegue realmente

realizar uma distribuição efetiva do pessoal para compor as equipes de trabalho das OM. 

Quadro de Composição da Força de Trabalho

Força de Trabalho

Cargos Previstos Efetivo Existente

TotalLimite
máxim

o
QCP QLSC Temporários

PTT
C

DS
A

Existent
e

Carreira

Carreira
Oficiai

s
40.000 30.364 - 9.637 2.323 18 20.068 32. 046

Carreira
STen e

Sgt
75.000 51.021 - 10.376 712 33 28.596 39.717

Temporários
Cb e
Sd

210.510
151.40

3
- 143.383 - - - 143.383

SC SC - 11.978 - - - 5.766 5.766
Total - 325.510 244.766 143.426 3.035 51 54.430 220.912

Fonte dos dados: EB em Números: efetivo do EB em dezembro de 2016

O QCP prevê o efetivo necessário para o funcionamento das OM. Em uma análise simples

percebe-se que  quando a DCEM trabalhava  verificando o efetivo  de  carreira  para  realizar  a

distribuição do seu pessoal, não consegue verificar a real situação de efetivo dessa OM, pois os

efetivos  de temporários,  PTTC e  dos  Servidores  Civis  não são considerados.  Mesmo com o

aumento significativo do efetivo a ser monitorado, esse estudo fica completo ao visualizar a
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situação  de  efetivo  com a  concepção  da  FT,  permitindo  melhor  distribuição  de  militares  de

carreira.

Com  a  diminuição  anual  dos  militares  de  carreira  que  estão  saindo  das  escolas  de

formação, decorrente da redução de vagas, exige a necessidade de gerenciar essa falta, dividir a

falta  entre  todas  OM. A percepção  da  FT permite  que  a  DCEM movimente  os  militares  de

carreira para as organizações que realmente estão com falta de pessoal, procurando deixar todas

com o efetivo desejável para o cumprimento das suas missões administrativas e operacionais.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO EMPREGO DA NOVA CONCEPÇÃO DE FORÇA DE

TRABALHO

A Força de Trabalho (FT) é o resultado da junção dos efetivos da OM: Militar de Carreira,

Militar Temporário, Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), Prestador de Tarefa Especifica

por Tempo Certo (PTE) e Designado para o Serviço da Ativa (DAS). O levantamento da FT da

OM para realizar o estudo da movimentação dos militares de carreira pela DCEM permite que

exista  a  verdadeira  compreensão  da  capacidade  operativa  da  OM  e  assim  possam  ser

movimentados os militares sem causar prejuízo ou até deixar uma OM com excedente de pessoal.

A dificuldade em realizar o estudo de distribuição dos militares de carreira tem aumentado

decorrente da redução dos efetivos que o EB tem realizado nos últimos anos. Porém a DCEM

busca distribuir os efetivos existentes de forma que todas as OM sejam atendidas com efetivos

suficientes  para  o  cumprimento  de  suas  missões  operacionais  e  administrativas.  Por  isso,

consciente de que o efetivo existente não atende o efetivo previsto, a Força de Trabalho surgiu

com o parâmetro de que qualquer pessoa que está na OM e que esteja exercendo uma função

deverá ser computada na Força de Trabalho da OM.  

Com o emprego do conceito de Força de Trabalho no estudo da distribuição, busca-se o

melhor assessoramento para decisão da DCEM com todas as informações possíveis e necessárias

para uma melhor tomada de decisão, ou seja, o nível de atuação e o tipo de trabalho que as

pessoas executam serão estudados para que a OM possa desempenhar suas funções e que tenha

efetivo para cumprir suas obrigações administrativas e operacionais.

O efetivo do EB varia anualmente tendo em vista os contratos anuais com os militares

temporários, os contratos de 24 meses com os militares PTTC, com a incorporação dos recrutas

que pode ocorrer em março ou em agosto para prestação do serviço militar obrigatório, ainda
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existe a evasão de militares de carreira e a transferência para reserva após o tempo necessário de

serviço.

A necessidade de movimentar os militares decorre por diversas condicionantes, a promo-

ção e a antiguidade do militar pode causar a necessidade de movimentação por não possuir cargo

na OM, o EB busca que seus militares tenham vivência nacional e após os cursos e escolas de

formação os militares devem aplicar o conhecimento adquirido nos locais adequados.

O efetivo existente  de militares  de carreira  está  diminuindo conforme o planejamento

estratégico do EB, porém está ficando aquém do efetivo necessário para atender todas as OM.

Os Servidores Civis possuem uma distribuição conforme o QLSC, porém está ocorrendo

uma diminuição do efetivo dessa categoria, pois os servidores que já possuem tempo de serviço

estão  indo  para  reserva  e  não  estão  sendo  feitas  novas  contratações  pelo  governo  federal,

conforme o Quadro 1,  dos 11.978 servidores previstos,  só existem 5.766 na ativa,  porém da

mesma  forma  que  a  existência  de  um  PTTC  na  estrutura  da  OM  deve  ser  considerada,  a

existência  de  um  servidor  civil  deve  ser  levada  em  conta,  com  base  na  FT da  OM,  para

distribuição do efetivo de carreira.

O teto legal dos militares temporários tem aumentado a cada ano, e dessa forma suprem as

necessidades das OM, porém os militares temporários durante os oito anos de serviço só chegam

ao posto de 1º tenente se for oficial, e a graduação de 3º Sargento se for praça. Assim os postos e

graduações mais elevadas não são substituídos por militares temporários.

Conforme a legislação o PTTC não ocupa cargo no QCP, porém ele desempenha funções

necessárias para o funcionamento administrativo das OM, e sem o mesmo, alguém teria que ficar

responsável por essas missões. Dessa forma uma OM que possui o PTTC está mais bem atendida

em pessoal do que outra que não o possua. Esta categoria pode compensar as faltas de militares

nas funções em que os militares temporários não conseguem exercer, por serem militares mais

experientes, e assim, poderem exercer funções administrativas mais complexas.

A conclusão principal deste trabalho é que não será mais possível distribuir os militares de

carreira  sem  verificar  a  distribuição  da  FT,  para  manter  o  equilíbrio  de  pessoal  nas  OM

permitindo  o  cumprimento  de  suas  missões  administrativas  e  operacionais,  porque o  efetivo

existente não é suficiente para atender todos os claros existentes nas Organizações Militares.

Outro aspecto que merece uma análise é o a acompanhamento da aplicação da FT no

decorrer dos anos, isso não pode ser feito neste trabalho pelo prazo estabelecido para conclusão,
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mas com certeza é merecedor de acompanhamento. Acredito que obras futuras sobre o assunto

poderão clarear as lacunas presentes neste trabalho.

 

LA IMPLANTACIÓN  DEL CONCEPTO  DE  FUERZA DE  TRABAJO  EN  EL

ESTUDIO  DE  LA  DISTRIBUCIÓN  DE  LOS  EFECTIVOS  DE  MILITARES  DE

CARRERA POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE EFECTIVOS Y MOVIMIENTOS

DEL EJÉRCITO, EN LA CONCEPCIÓN DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS.

RESUMEN

Este  trabajo  describe  la  implantación  del  concepto  de  fuerza  de  trabajo  en  el  estudio  de  la

distribución de los efectivos de militares de carrera por el Directorio de Control de Efectivos y

Movimientos del Ejército (DCEM) en la concepción de la gestión por competencias. El objetivo

de este trabajo es describir el concepto de Fuerza de Trabajo la posibilidad técnica y legal para

adoptar en la distribución de los militares de carrera del Ejército de forma que las Organizaciones

Militares  estén  con  efectivo  suficiente  para  el  cumplimiento  de  sus  misiones  operativas  y

administrativas.  Este  propósito  será  logrado  por  medio  de  una  investigación  bibliográfica  y

documental, la cual prioriza una visión amplia, buscando el estudio de las publicaciones sobre el

tema  y  así  estudiando  las  ideas,  para  confirmarlas,  ampliarlas  o  descartarlas  enteras  o

parcialmente. El estudio demostró que la Fuerza de Trabajo posibilita una distribución justa y

consciente de los efectivos de carrera por parte de la DCEM, teniendo en cuenta a todos los

demás  integrantes  de  las  Organizaciones  Militares  permitiendo  mantener  las  capacidades

operativas y administrativas de acuerdo con la realidad de personal existente.

Palabras clave: Fuerza de trabajo. Efectivo. Movimiento.
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