
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Ten Cel Inf Carlos Gustavo Vianna Rodrigues de Mattos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A ESPECIALIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DAS SEÇÕES DO SERVIÇO MILITAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2019 



 

 

 
Ten Cel Inf Carlos Gustavo Vianna Rodrigues de Mattos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ESPECIALIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DAS SEÇÕES DO SERVIÇO MILITAR 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Formação Complementar do Exército / 
Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS-MG 
como requisito parcial para a obtenção do Grau 
Especialização de Gestão em Administração 
Pública. 
 

 
 

 
 

Orientador: Prof. Dr. Guaracy Silva 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

 Ten Cel Inf CARLOS GUSTAVO VIANNA RODRIGUES DE MATTOS 



 

 

A ESPECIALIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DAS SEÇÕES DO SERVIÇO MILITAR 
 

 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Formação Complementar do Exército / 
Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS-MG 
como requisito parcial para a obtenção do Grau 
Especialização de Gestão em Administração 
Pública. 
   

 
 
 
 

Aprovado em 12 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 
 

 
 

_______________________________ 
Prof. Dr Guaracy Silva – Presidente 

UNIS 
 
 
 

_______________________________________________ 
Prof. Me. Fabrício Pelloso Piurcosky – Membro 1 

UNIS 
 
 
 

_______________________________________________ 
Profa. Dra. Gleicimara Araújo Queiroz Klotz– Membro 2 

UNIS 
 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 6 

2. A SEÇÃO DO SERVIÇO MILITAR DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR .................... 7 

2.1 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEÇÃO DO SERVIÇO MILITAR DA 6ª REGIÃO 

MILITAR ................................................................................................................................... 7 

2.2 OS SISTEMAS DE INFORMÁTICA EMPREGADOS PELAS SUBSEÇÕES DA SSMR DA 6ª 

REGIÃO MILITAR..................................................................................................................... 8 

2.2.1 Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização (SERMILMOB) ............... 8 
2.2.2 Sistema de Controle Físico de Material (SISCOFIS) .................................................... 9 
2.2.3 Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SiCaPEx) ................................. 9 
2.2.4 Sistema de Apoio a Promoção de Oficial Temporário (SAPOT)................................. 9 
2.2.5 Sistema de Inscrição do Serviço Técnico Temporário (SISvTT) .............................. 10 
2.2.6 Sistema de Controle de Efetivos ................................................................................. 10 

2.3 A CAPACITAÇÃO DOS QUADROS ................................................................................. 11 

3. MATERIAS E MÉTODOS .................................................................................................. 12 

4. RESULTADOS ................................................................................................................... 13 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 16 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 17 

APÊNDICE "A" .................................................................................................................. ..... 19 

 

 

 



 

 

A ESPECIALIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DAS SEÇÕES DO SERVIÇO MILITAR 

 
Carlos Gustavo Vianna Rodrigues de Mattos1 

 

 

RESUMO 
 
Este artigo analisa a especialização dos Recursos Humanos das Seções do Serviço Militar. Tal abordagem se 
impõe pela dependência dos trabalhos das subseções à utilização de sistemas institucionais, em especial, na 
prestação de serviço ao cidadão. Utilizou-se como metodologia revisão bibliográfica e documental e, por meio de 
um questionário, buscou-se fornecer dados com o objetivo de elucidar se há necessidade de se prover 
capacitação aos militares da Seção de Serviço Militar da 6ª Região Militar (SSMR/6) para o emprego dos 
diversos sistemas institucionais, utilizados no dia a dia da repartição. Os resultados demonstram que a análise 
curricular na seleção/designação é precária e que falta capacitação para os novos integrantes, fato que gera 
dificuldades no desempenho das funções. Todavia, o tempo de permanência na seção, três ou mais anos, de 
mais da metade da amostra, inclusive com prática em outras funções, amenizou a falta de treinamento dos 
iniciantes. Verificou-se também a determinação na preparação de substitutos para recobrimento de afastamentos 
temporários; a prioridade na capacitação dos sistemas institucionais, nesta ordem: SISvTT, SERMILMOB e 
SiCaPEx; e que 75% da amostra considera a capacitação fundamental para os trabalhos das SSMR. 

 
Palavras-chave: Capacitação. Serviço Militar Regional. Sistemas Institucionais. Gestão do Pessoal. Militares 
Temporários. 

 

 

 

 
 
ABSTRACT 
 
This article analyzes the Human Resources specialization of the Military Service Sections. Such an approach is 
dictated by the dependence of the subsections work on the use of institutional systems, especially in the provision 
of service to the citizen. The data was selected from the bibliographical and documentary review and, through a 
questionnaire, aimed to provide information to demonstrate the importance of training the Military Service Section 
of the 6th Military Region (SSMR/6) for the employment of various institutional systems used daily. Results show 
that the curricular analysis on the selection/designation is poor and that it lacks capacitation to the new members, 
which causes difficulties on the work performance. However, time allotted in the section (three or more years), in 
more than half of the sample, including practices in other functions, has mitigated the impact of the lack of training 
on rookies. It has been verified, also, the determination on preparing substitutes to refill temporary reliefs; the 
priority of the capacitation of institutional systems, in this order: SISvTT, SERMILMOB e SiCaPEx; and that 75% 
of the sample consideres the capacitation paramount for the work of the SSMR. 
  
Keywords: Training. Regional Military Service. Institutional Systems. Personnel Management. Temporary 
Military. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Tenente Coronel da turma de 1996. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras 
em 1996. 
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A ESPECIALIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DAS SEÇÕES DO SERVIÇO MILITAR 

1. INTRODUÇÃO 

O Serviço Militar é um instrumento de afirmação da unidade nacional. Ética, civismo, 

sentimento de justiça e solidariedade e patriotismo são valores adquiridos (BRASIL, 2013).  É 

compulsório, no Brasil, para todos os cidadãos, todavia, em tempos de paz, as mulheres 

ficam desobrigadas, participando apenas quando voluntárias às áreas técnicas ou de saúde 

(BRASIL, 1966). É o período em que o cidadão passa por treinamento militar nos 

estabelecimentos de ensino militares ou nos quartéis, em condições de ser mobilizado em 

caso de guerra. A prestação do serviço à Pátria é requerida aos jovens do sexo masculino, a 

partir do ano que completam 18 anos de idade, e aos médicos no ano subsequente à 

graduação em institutos de ensino tributários (BRASIL, 2013). 

A Seção do Serviço Militar Regional é o órgão responsável pela gestão do 

recrutamento, da incorporação, das promoções, das prorrogações de tempo de serviço e do 

licenciamento dos militares temporários do Exército Brasileiro em sua área de atuação 

(BRASIL, 2011b). Para cumprir tais atribuições, considerando-se o Projeto de Racionalização 

do Serviço Militar e, em virtude da geração de direitos dos atos citados e da quantidade 

expressiva do efetivo de pessoas, os militares que integram a seção utilizam diversos 

sistemas institucionais informatizados no desempenho de suas funções (BRASIL, 2016). 

Analisar a especialização dos Recursos Humanos das Seções do Serviço Militar para 

elucidar se há necessidade de capacitação dos militares integrantes da mencionada seção, 

na rotina laboral, se justifica pela dependência dos trabalhos das subseções à utilização de 

sistemas institucionais, principalmente quando realizados em prol do cidadão. Esta situação é 

impulsionada pela busca da eficiência no serviço público (BRASIL, 1988), que sugere a 

racionalização dos recursos, entre eles, o de pessoal. A supressão dos efetivos de pessoal, 

por sua vez, compele ao emprego cada vez maior de sistemas informatizados para 

manutenção da efetividade das funções.  Trabalha-se, neste estudo, sob a ótica de que a 

capacitação é de suma importância para o desempenho das funções nas repartições da 

Seção do Serviço Militar.  

Diante do exposto, torna-se importante a realização da pesquisa para averiguar a 

necessidade de prover capacitação aos militares da Seção de Serviço Militar da 6ª Região 

Militar (SSMR/6) no emprego dos diversos sistemas institucionais, utilizados no cotidiano da 

Seção. 
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2. A SEÇÃO DO SERVIÇO MILITAR DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR 

2.1 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEÇÃO DO SERVIÇO MILITAR DA 6ª REGIÃO 
MILITAR 

Na 6ª Região Militar, a SSMR integra a estrutura do Escalão de Pessoal. A situação 

atual da composição da seção, ilustrado em azul as subseções, integram fisicamente a seção 

e estão diretamente subordinadas e mobiliadas com pessoal. Em pontilhado, as subseções 

ainda não ocupadas e na parte de baixo, em verde, estão os órgãos vinculados, cuja 

subordinação é técnica administrativa e operacional. Essas não se encontram na sede do 

Comando da 6ª Região Militar. 

Figura 01 – A estrutura organizacional da Seção do Serviço Militar da 6ª Região Militar 

 
Fonte: o próprio autor com base em BRASIL, 2011b 

A estrutura da seção está diretamente alinhada com suas atribuições que, por sua vez, 

orientam as atividades e estabelecem os objetivos gerais e específicos de cada subseção.  

A subseção do Serviço Militar Inicial (Sv Mil In)realiza as atividades referentes ao 

alistamento, seleção, distribuição e, por fim, incorporação dos brasileiros que completam 18 

anos às Organizações Militares (OM) sob administração da região militar, conforme prevê o 

Art. 5º da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964: 

A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro 
do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de 
dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos (BRASIL, 1964, p. 1). 

A subseção de Controle dos Militares Temporários cumpre os atos administrativos 

destinados à incorporação, promoção e licenciamento, tanto dos profissionais da área de 

saúde: médicos – dentistas – farmacêuticos e veterinários (MFDV) quanto dos da área 

técnica: direito, informática, administração etc. (BRASIL, 2012). Diferente da subseção do 
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Serviço Militar Inicial, esta viabiliza o ingresso às fileiras do Exército por meio de comprovação 

curricular dos cidadãos com idade entre os 19 e 35 anos de idade para os Cabos e 19 e 38 

anos de idade para os Sargentos e Oficiais. Por sua vez, a subseção de Processos Seletivos, 

produz o aviso de seleção, comumente chamado de edital, dos MFDV e dos técnicos 

temporários, bem como acompanha todas as fases do processo seletivo, executadas pela 

Comissão de Seleção Especial designada e empossada pelo Comando da Região Militar. Na 

6ª Região Militar, por falta de previsão de pessoal, os trabalhos desta carteira são 

acumulados pela subseção de Controle dos Militares Temporários. 

Ainda não prevista no Quadro de Cargos, a subseção de Controle dos Postos de 

Recrutamento e Mobilização destina-se estabelecer a comunicação dos postos com a SSMR, 

mantendo o Comando Regional informado sobre a situação atual do recrutamento e do 

funcionamento das Juntas do Serviço Militar (JSM) nos municípios jurisdicionados, 

processando a documentação dos mesmos, principalmente, no que tange a 

nomeação/exoneração e capacitação de secretários de JSM (BRASIL, 2017c). Como não há 

previsão de pessoal nesta repartição, seus trabalhos estão sendo acumulados pela subseção 

do Serviço Militar Inicial. 

Na composição da SSMR, elenca-se, ainda, a subseção Administrativa, que engloba as 

pastas do Financeiro e Documentação (publicações). A primeira é responsável pelo 

planejamento das solicitações de recursos para o ano vindouro (Levantamento das 

Necessidades Anuais – LNA), além de realizar a gestão dos recursos do ano vigente, 

principalmente, quanto a saque de passagens e diárias, aluguel de viaturas e requisições de 

material e serviços para o funcionamento da seção e a segunda produz as publicações dos 

atos da seção como: incorporação, prorrogação, transferência, promoção e desligamento dos 

militares temporários. 

2.2 OS SISTEMAS DE INFORMÁTICA EMPREGADOS PELAS SUBSEÇÕES DA SSMR DA 
6ª REGIÃO MILITAR 

As subseções do Serviço Militar Regional empregam diariamente sistemas de 

informática para realização da gestão de pessoal, dos recursos financeiros e 

informação/documentação que gera o suporte para as tomadas de decisão. 

2.2.1 Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização (SERMILMOB) 

O SERMILMOB está regulamentado pela Portaria nº 172 do Departamento Geral do 

Pessoal (DGP), de 12 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010). É muito empregado pelas 

subseções, todavia, a carteira do Serviço Militar Inicial é a que mais se vale dessa ferramenta. 

O Art. 3º da mencionada portaria estabelece o objetivo do sistema: “a formação e manutenção 
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do cadastro de informações de cidadãos aptos a participar do processo de recrutamento 

militar, bem como compor a reserva mobilizável do Exército” (BRASIL, 2010, p. 2). 

O encarregado da carteira do Sv Mil In, por meio do SERMILMOB, tem acesso aos 

alistamentos realizados no ano, às necessidades de conscritos informadas pelas OM, bem 

como estabelece os parâmetros exigidos para seleção inicial dos jovens, que orienta a pré-

dispensa daqueles que não apresentarem os pré-requisitos mínimos. Pelo sistema, também é 

feito o acompanhamento da apresentação dos pré-selecionados nas Comissões de Seleção 

Inicial e Complementar e a incorporação e/ou dispensa dos cidadãos da classe do referido 

ano. 

2.2.2  Sistema de Controle Físico de Material (SISCOFIS) 

O SISCOFIS foi instituído pela Portaria nº 017 do Estado Maior do Exército (EME), de 

08 de março de 2007 e tem por finalidade o controle físico e o gerenciamento de todo o 

material existente no Exército Brasileiro (BRASIL, 2007). As informações lançadas pelas 

Organizações Militares e Órgãos Provedores (OP) são oferecidas em forma de relatórios e 

consultas (BRASIL, 2007). 

Este sistema é utilizado constantemente pelo encarregado da pasta Financeiro da 

subseção Administrativa no acompanhamento dos itens distribuídos à seção pelo 

almoxarifado e, por conseguinte, na realização dos pedidos de material permanente e de 

consumo adquiridos, mediante requisição dos créditos destinados à seção. 

2.2.3  Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército (SiCaPEx) 

O SiCaPEx é uma ferramenta informatizada para a realização do cadastro, atualização 

e auditoria dos dados individuais e do registro funcional do pessoal do Exército. A gestão do 

pessoal por meio do SiCaPEx permite o acesso a relatórios gerenciais dos efetivos, 

aumentando o controle e o apoio à decisão (BRASIL, 2011ª).  

Este sistema é utilizado pelo encarregado da pasta Documentação da subseção 

administrativa. Em sua rotina, o mencionado militar gera relatórios sobre os efetivos das OM, 

assessorando o Comando Regional sobre a necessidade de recompletamento e 

movimentação de militares; verifica o tempo de serviço dos militares temporários para fins de 

promoção e de permanência nos quadros do Exército; e realiza auditorias, comparando os 

efetivos previstos e existentes nas OM subordinadas, mantendo o controle das contratações 

temporárias dentro do teto regional, previsto pela Diretoria do Serviço Militar (DSM) do DGP. 

2.2.4  Sistema de Apoio a Promoção de Oficial Temporário (SAPOT) 

O SAPOT foi aprovado por meio da Portaria nº 086 do DGP/Diretoria de Avaliação e 

Promoções (D A Prom), no ano de 2015 (BRASIL, 2015). Sua finalidade é subsidiar as OM no 
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cadastro das propostas de militares temporários visando a produção do Quadro de Acesso 

(QA) para as promoções que ocorrem nos meses de abril, agosto e dezembro de cada ano.  

Este sistema também é afeto aos trabalhos do encarregado da pasta Documentação 

da subseção Administrativa. Após auditagem e aprovação das propostas cadastradas pelas 

OM, o militar da carteira gera o QA à promoção dos militares temporários das OM da Região 

Militar. Esse documento é submetido ao Comandante da Região Militar para homologação e 

publicação no Boletim Regional, concluindo o processo. 

2.2.5 Sistema de Inscrição do Serviço Técnico Temporário (SISvTT) 

O SISvTT é o instrumento empregado para viabilizar a inscrição, por meio da internet, 

dos candidatos da área técnica e da área de saúde aos cargos oferecidos, anualmente, pelas 

Regiões Militares, incluindo as vagas oportunizadas pela Marinha e Aeronáutica, nos estados 

sob jurisdição da RM. 

O sistema é utilizado pela subseção de Processos Seletivos, cujos trabalhos, no caso 

da 6ª RM, são acumulados pela subseção de Controle de Militares Temporários. Assim, os 

encarregados pelo controle dos militares temporários preparam os Avisos de 

Convocação/Seleção dos processos seletivos (similares aos editais dos concursos públicos) 

que, uma vez aprovados pelo Comando da RM, orientam a configuração do sistema de 

inscrição, de forma que as informações do referido aviso estejam contempladas na ficha de 

inscrição eletrônica do candidato. 

2.2.6 Sistema de Controle de Efetivos 

O Sistema de Controle de Efetivos foi desenvolvido por militares de informática da 3ª 

Região Militar. Esta ferramenta tem por finalidade facilitar o controle da distribuição do efetivo-

teto (salários) regional pelas OM subordinadas e vinculadas. Para tanto, deve ser 

tempestivamente alimentado com as informações sobre novas contratações (incorporações) e 

licenciamentos do serviço ou demissões, bem como ser atualizado, anualmente, quando da 

publicação das portarias do Departamento Geral do Pessoal sobre a nova distribuição de 

efetivo-teto de Oficiais e Sargentos para as Regiões Militares. Abaixo (Quadro 1), pode-se 

verificar um extrato do quadro de distribuição dos efetivos de oficiais temporários das 6ª, 7ª e 

10ª Regiões Militares para 2018 (BRASIL, 2018b). 

Quadro 1 – Extrato do quadro de distribuição de efetivos de oficiais temporários para 2018 

Região Militar OCT/OIT OMT/ODT/OFT/OVT OTT/OEMT TOTAL OF TMPR 

6ª RM 71 105 72 248 

7ª RM 192 276 208 676 

10ª RM 80 124 108 312 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2018b 
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  As subseções que empregam este programa são a de Controle de Militares 

Temporários e Administrativa (pasta Documental). A primeira realiza o controle e audita as 

solicitações de novas contratações das OM. A segunda, se vale do sistema para assessorar a 

chefia nos casos de solicitação de transferência de militar temporário de outras RM para a 6ª 

RM, pois o concorde da movimentação admite que a RM de destino possui salário disponível 

para oferecer.  

2.3 A CAPACITAÇÃO DOS QUADROS 

 No âmbito do Exército Brasileiro, a capacitação do pessoal está presente nos Objetivos 

Estratégicos do Exército (OEE) 12 e 13, respectivamente: Implantar um novo e efetivo 

sistema de educação e cultura; e Fortalecer a dimensão humana do Plano Estratégico do 

Exército (PEEx) 2016-2019, 3ª Ed, aprovado conforme a Portaria nº 1.042, de 18 de agosto 

de 2017 (BRASIL, 2017ª). 

 No OEE 12, a Estratégia 12.2 – Educação do militar profissional da Era do 

Conhecimento – propõe a Ação Estratégica 12.2.1 – Conduzir a formação/capacitação do 

profissional militar para proporcionar o desenvolvimento das competências necessárias. Por 

sua vez, no OEE 13, a Estratégia 13.2 – Aperfeiçoamento da gestão do pessoal – traz a Ação 

Estratégica 13.2.2 – Aperfeiçoar a sistemática de avaliação do desempenho. Dessa maneira, 

estabelecida a relação direta da capacitação (assimilação do conhecimento) como 

instrumento catalisador para o desempenho (desenvolvimento das competências), fica clara a 

importância conferida à capacitação dos recursos humanos pelo Exército Brasileiro (BRASIL, 

2017ª).  

 A Diretoria do Serviço Militar, por sua vez, realiza, anualmente, reunião com os Chefes 

das Seções do Serviço Militar das Regiões Militares (BRASIL, 2018c). O encontro tem por 

finalidade o alinhamento das SSMR com as metas da DSM, a troca de experiência e a 

habilitação em novas funcionalidades dos sistemas empregados pelas SSMR, com foco 

naqueles que a diretoria observa maior dificuldade por parte das seções. 

 No ano corrente, o Departamento Geral do Pessoal (DGP) ofereceu a realização de 

estágio de capacitação dos operadores do SERMILMOB pela DSM: 

A Diretoria de Serviço Militar, órgão técnico normativo deste Departamento, se coloca à 

disposição para atender a necessidade da realização de estágio de capacitação dos operadores do 

SERMILMOB na área dessa Região Militar (RM) (BRASIL, 2018e, p. 2). 

 A motivação do DGP, no desenvolvimento de ciclos de treinamento para habilitação 

dos militares das SSMR das Regiões Militares, foi a incorporação recente de diversas 

soluções tecnológicas pelo SERMILMOB, por exemplo: implantação do alistamento militar 
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online e aposição de assinatura digital fornecida pelo Serviço Federal de Processamento de 

Dados (SERPRO) nos certificados militares.  Além das novas funcionalidades, reformulação e 

evolução de processos foram elencados como objetivos da capacitação (BRASIL, 2018e). 

 O Comando da 6ª Região Militar, em 19 de dezembro de 2017, editou o Plano de 

Gestão da 6ª Região Militar 2017 – 2019 com a finalidade de que os respectivos 

planejamentos organizacionais estejam comprometidos e alinhados com os objetivos 

estabelecidos pelo Exército Brasileiro, pelo CMNE e pelo próprio Comando (BRASIL, 2018ª). 

 No Plano de Gestão da 6ª Região Militar estão explicitados os objetivos estratégicos 

organizacionais do Exército (OEE) atribuídos diretamente à 6ª RM e os OEE a serem 

observados pela Região, em função do constante no Plano de Gestão do CMNE – 2017-2020 

(BRASIL, 2017b). Dentre os OEE, verifica-se o nº 13 – Fortalecer a dimensão humana, que 

determina a implantação da gestão de pessoal por competência, evidenciando a importância 

da capacitação dos militares, uma vez que o desenvolvimento das competências depende, 

em boa parte, dos ciclos de treinamento. 

 A SSMR/6 cumprindo atribuições já previstas (BRASIL, 2011b) e, atualmente, 

estimulada pelos planos supramencionados, ofereceu no corrente ano diversos ciclos de 

capacitação às Comissões de Seleção de conscritos das Organizações Militares (BRASIL, 

2018d); às Comissões de Seleção Especial de Médicos – Farmacêuticos – Dentistas e 

Veterinários (MFDV) (BRASIL, 2018f); e às Comissões de Seleção Especial para Técnicos 

Temporários (BRASIL, 2018g), todos com a finalidade de preparar os militares para os 

trabalhos de recrutamento de pessoal de interesse do Exército na área do Cmdo 6ª RM. 

 A realização dos treinamentos demonstra o esforço da SSMR/6 em capacitar os 

escalões subordinados para a consecução dos trabalhos voltados ao recrutamento. Quanto à 

capacitação dos próprios membros da seção, cabe, ainda, a apresentação dos seguintes 

resultados da pesquisa realizada. 

3. MATERIAS E MÉTODOS 

Trata-se de um trabalho exploratório descritivo de caráter quantitativo. Assim, segundo 

Gil (1999), mesmo com a finalidade exploratória de esclarecer conceitos sobre o tema, 

visando a formulação de problemas mais precisos, o estudo foi descritivo com o objetivo de 

levantar opiniões da população considerada na análise. Foi utilizado como instrumento de 

coleta de dados um questionário2 com perguntas predominantemente fechadas, elaborado no 

google drive e encaminhado por meio de e-mail. 

 
2 Inicialmente, encaminhou-se as informações pertinentes à pesquisa aos Chefes das SSMR para difusão entre 
os integrantes, ressaltando-se a voluntariedade e espontaneidade na participação e o anonimato dos 
respondentes.  
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A pesquisa foi realizada no contexto da rotina de trabalho de todos os 35 (trinta e cinco) 

militares integrantes das Seções do Serviço Militar das 6ª, 7ª e 10ª Regiões Militares, 

localizadas, respectivamente, em Salvador/BA – Recife/PE e Fortaleza/CE e enquadradas 

pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE), sediado em Recife/PE. Foram arguidos, também, 

5 (cinco) ex-integrantes da SSMR/6 que, atualmente, encontram-se alocados em outros 

Escalões/Seções do Comando Regional, totalizando um universo de 40 (quarenta) militares. 

Dessa maneira, por meio dos resultados obtidos, face à participação efetiva 20 (vinte) 

componentes das SSMR, vislumbrou-se relatar a situação da capacitação dos recursos 

humanos das SSMR do CMNE, com destaque para a SSMR da 6ª RM. 

Para o tratamento dos dados foram utilizadas tabelas de frequência e representações 

gráficas, que serão apresentadas como resultados do presente estudo e posteriormente 

discutidos. Com a finalidade de elucidar se há necessidade de capacitação dos militares 

integrantes da SSMR/6 na rotina laboral, serão apresentadas a estrutura organizacional da 

seção; as subseções que empregam sistemas institucionais em seu dia a dia e uma breve 

definição sobre a finalidade de cada sistema institucional, bem como o que já está definido 

pela Instituição Exército Brasileiro e pelo Comando da 6ª Região Militar sobre a capacitação 

dos militares. 

4. RESULTADOS  

Inicialmente, 40 militares das subseções da SSMR foram selecionados para responder 

ao questionário. Os militares receberam informações escritas sobre a pesquisa, por meio de 

e-mail. Aceitando participar, responderiam espontaneamente as questões propostas e 

enviariam ao pesquisador. Responderam ao questionário 20 militares (Questão 1). 

Função Incidência de respostas 

Chefe ou Adjunto da SSMR 6 

Chefe da Seção de Tiro de Guerra 1 

Auxiliar de Tecnologia da Informação 1 

Adjunto da Subseção de Conscrição – Sv Mil In 3 

Recursos Financeiros – subseção Administrativa 1 

Chefe de Posto de Recrutamento e Mobilização 1 

Auxiliar do Controle Militares Temporários 1 

Adjunto e Presidente das Comissões de Seleção 1 

Auxiliares da SSMR (resposta genérica) 5 

Total 20 

Mais da metade dos militares, 55%, afirmaram que antes de serem designados foram 

inquiridos sobre suas competências – experiências pregressas. Todavia, outros 45% foram 

indicados às funções sem ter suas habilitações checadas (Questão 2). Contudo, uma vez 

designados para suas funções, 63,2 % já estavam capacitados ou o foram, ainda no primeiro 
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ano de serviço na SSMR, e 36,8% assumiram a função sem capacitação e aprenderam o 

ofício no convívio diário, durante a realização das tarefas (Questão 3). 

Gráfico 1 – A capacitação dos militares antes da designação para a SSMR 

 
Fonte: questão 3 do questionário 

A troca de informações entre os integrantes da seção é de suma importância, contudo 

a quantidade de integrantes de uma repartição que não estão capacitados para uma 

determinada função torna-se preocupante, pois, mesmo que 66,7% tenha informado que a 

falta de capacitação não gerou dificuldades no cumprimento das tarefas da subseção, outros 

33,3% sentiram os inconvenientes da falta de treinamento (Questão 4). 

Na questão 5, sobre o trabalho em outras funções da SSMR, 55% dos respondentes 

informou estar exercendo função na seção pela primeira vez e 45% relatou já haver 

trabalhado em outras carteiras.  

Observou-se que 75% da amostra vem sendo preparada para, em caso de 

afastamento temporário do titular, responder pela função do mesmo. Todavia, outros 25% não 

exercitam as competências de outras carteiras (Questão 6). Logo, 37,5%, a metade dos 75%, 

podem se afastar para participar de ciclos de capacitação, sem causar prejuízos aos trabalhos 

da seção. Porém, vale ressaltar que, em casos de transferência de pessoal ou afastamentos 

dos 25% dos integrantes que não possuem substitutos treinados para assumir suas funções, 

ocorrerão problemas na execução das tarefas dessas repartições, por falta de capacitação de 

outros militares para desempenho das mesmas. 

Sobre o tempo de trabalho na SSMR, 20% dos integrantes estão no 1º ano de serviço, 

outros 20% possuem entre um e dois anos de trabalho e 60% da amostra está a três ou mais 

anos em função (Questão 7); o que mostra correlação com as questões 2, 4 e 5. Logo, 60% 

com três ou mais anos de serviço e outros 45% havendo exercido outras funções na seção 

contribuíram, por transmissão de conhecimento, que dos 36,8% não capacitados no primeiro 

ano de serviço, apenas 33,3% tenha passado dificuldades no desempenho das suas funções. 

Nas questões 8 e 9, investigou-se a ordem de complexidade entre os sistemas e o 

percentual de empregabilidade deles. A ordem decrescente dos mais complexos foi a 
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seguinte: 1- SISvTT; 2- SICAPEx; 3- SAPOT; 4- SERMILMOB e 5- Sistema de Controle de 

Efetivos. Os sistemas mais empregados, por sua vez, foram representados no gráfico abaixo. 

Gráfico 2 – Sistemas mais empregados pelas SSMR 

 
Fonte: questão 8 do questionário 

A relação desses resultados (emprego x complexidade), gerou uma escala, em ordem 
de prioridade, de importância/necessidade de capacitação dos sistemas institucionais, como 
se vê no gráfico abaixo. 

Gráfico 3 – Relação Emprego x Complexidade dos sistemas 

 
Fonte: o Autor com base nas questões 8 e 9 do questionário 

Dessa maneira temos, nesta ordem de prioridade:  SISvTT – SERMILMOB – SICAPEx 

– SAPOT – Sistema de Controle de Efetivos, os sistemas que ensejam maior atenção. 

Ressalta-se que para efeito de tratamento de dados, uma vez que foi solicitado que os 

sistemas fossem escalonados em ordem de complexidade, não foram consideradas as 

respostas que comtemplaram apenas um sistema. 

 Para descobrir se os óbices no uso dos sistemas estavam mais relacionados à falta de 

conhecimento de informática ou dos assuntos relativos às tarefas da seção, foi perguntado 
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(Questão 10) sobre a interface e facilidade de utilização dos sistemas, cujo resultado segue 

representado no gráfico abaixo. 

Gráfico 4 – Interface e utilização dos sistemas institucionais 

 
Fonte: questão 10 do questionário 

Verificou-se, assim, que 27,8% da amostra sentiu dificuldades em empregar os 

sistemas institucionais. Ressalta-se que a porcentagem é mais alta nas ferramentas 

consideradas de interface amigável, indicando falta de conhecimento nos assuntos relativos à 

subseção. 

 No último questionamento realizado, resultou que 75% consideram que a capacitação é 

fundamental para o desempenho das tarefas na SSMR contra 25% que entendem que a 

capacitação traria benefícios, mas que não é fundamental para o desempenho das funções da 

repartição (Questão 11). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao retomar a questão inicial desta pesquisa, a importância de capacitação dos militares 

integrantes da Seção do Serviço Militar Regional, pode-se atestar, em face dos resultados 

apresentados, que a mesma é um fator relevante para o desempenho nas subseções e 

exploração eficiente dos sistemas institucionais. 

O estudo foi realizado no universo das Regiões Militares do Comando Militar do 

Nordeste (6ª, 7ª e 10ª RM) e amparado em literatura pertinente. Com base nos resultados 

colhidos, verificou-se que o tema se encontra presente no Planejamento Estratégico do 

Exército e tem sido disseminado para os escalões subordinados. Entretanto, evidenciou-se 

uma lacuna nesse processo, pois apenas os chefes das SSMR têm recebido treinamento, 

apesar de diversas subseções trabalharem nos ciclos de capacitação das OM 

subordinadas/vinculadas às Regiões Militares. Seria, então, aconselhável que todos os 

membros envolvidos nos ciclos de capacitação das OM fossem preparados para tal. 

Outros aspectos evidenciados, que orientam a necessidade de capacitação dos 

quadros, foram a falta de análise curricular na seleção/designação dos integrantes da seção, 
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as dificuldades sentidas na realização dos trabalhos e a complexidade de alguns dos 

sistemas institucionais empregados. 

Sugere-se maiores esforços na capacitação do pessoal na utilização dos sistemas 

institucionais, nesta prioridade: SISvTT, SERMILMOB, SiCaPEx, SAPOT e Sistema de 

Controle de Efetivos; e 

A realização de novos estudos mais abrangentes, ampliando a amostra a Regiões 

Militares de outros Comandos Militares de Área, sob as mesmas premissas desta pesquisa, 

com o objetivo de mapear a situação do processo de capacitação do Serviço Militar em todo o 

território nacional, a fim de subsidiar as tomadas de decisão no âmbito da instituição Exército 

Brasileiro. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964. Lei do Serviço Militar. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4375.htm>. Acesso em: 13 set. 2018. 
 
______ . Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966. Regulamenta a lei do Serviço Militar 
(Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964), retificada pela Lei nº 4.754, de 18 de agosto de 1965. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D57654.htm>. Acesso em: 12 
set. 2018. 
 
______ . Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada 
em 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 26 nov. 
2018. 
 
______ . Portaria nº 017 – Estado Maior do Exército, de 8 de março de 2007. Aprova as 
Normas para o Funcionamento do Sistema de Material do Exército (SIMATEX). 
 
______ . Portaria nº 172 do Departamento Geral do Pessoal, de 12 de agosto de 2010. 
Aprova as Normas Técnicas para o funcionamento do Sistema Eletrônico de Recrutamento 
Militar e Mobilização (NT 15 - SERMILMOB). 
 
______ . Portaria nº 147-DGP, de 23 de setembro de 2011. Aprova as Instruções 
Reguladoras para Cadastramento e Auditoria dos Dados Individuais e Registros Funcionais 
do Pessoal Vinculado ao Exército (IR 30-87). Brasília, DF, 2011a. 
 
______ . Portaria nº 165 – Departamento Geral do Pessoal, de 7 de novembro de 2011. 
Aprova as Normas para o Funcionamento dos Órgãos de Serviço Militar em Tempo de Paz 
(NT 
01-DSM). Brasília, DF, 2011b. 
 
______ . Portaria nº 046 - DGP, de 27 de março de 2012. Aprova as Normas Técnicas para 
a Prestação do Serviço Militar Temporário (EB30-N-30.009), 1ª Edição, 2012. 
 



18 

 

______ . Serviço Militar. Ministério da Defesa, 2013. Disponível em: 
<https://www.defesa.gov.br/mobilizacao-nacional/servico-militar>. Acesso em: 02 nov. 2018. 
 
______ . Portaria nº 086-DGP/DA PROM, de 14 de setembro de 2015. Aprova as Normas 
para o Processo de Promoção de Oficial Temporário (EB30-N-60.006) e dá outras 
providências. 
 
______ . Racionalização do Serviço Militar. Revista Verde-Oliva, Brasília, DF, v. XLIII, n. 
234, p. 17, out. 2016. 
 
______ . Boletim Especial do Exército nº 6/2017, de 12 de setembro de 2017. Publica a 
Portaria nº 1.042 – Comandante do Exército, de 18 de agosto de 2017: Aprova o Plano 
Estratégico do Exército 2016-2019/3ª Edição, integrante da Sistemática de Planejamento 
Estratégico do Exército, e dá outras providências. Brasília, DF, 2017a. Disponível em: 
<http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/boletins.php>. Acesso em: 20 nov. 2018. 
 
______ . Plano de Gestão da 6ª Região Militar (2017 - 2019), de 19 de dezembro de 2017. 
Salvador, BA, 2017b. 
 
______ . Portaria nº 321 - DGP, de 21 de dezembro de 2017. Aprova as Normas para o 
Funcionamento dos Postos de Recrutamento e Mobilização – PRM (EB30-N-30.001), 1ª 
Edição, 2017. Brasília, DF, 2017c. 
 
______ . Documento Interno do Exército nº 2-Asse EGPP/Cmdo 6ª RM – CIRCULAR, de 
11 de janeiro de 2018. Plano de Gestão da 6ª Região Militar 2017-2019. Salvador, BA, 
2018a. 
 
______ . Portaria nº 028 – DGP, de 1º de fevereiro de 2018. Distribui o efetivo de oficiais 
temporários, estabelecido pelo Decreto que dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do 
Exército em serviço ativo, para 2018. Brasília, DF, 2018b. 
 
______ . Documento Interno do Exército nº 76-SCMT/DSM, de 12 de março de 2018. 
Reunião de coordenação com os chefes das SSMR. Brasília, DF, 2018c. 
 
______ . Ordem de Serviço nº 001 – SSMR/6, de 23 de março de 2018. Capacitação das 
Comissões de Seleção e Palestras nos Institutos de Ensino Superior (IES) de Medicina no 
Ano de 2018. Salvador, BA, 2018d. 
 
______ . Documento Interno do Exército nº 79-PRM/DSM, de 3 de julho de 2018. Estágio 
de capacitação dos operadores do sistema eletrônico de recrutamento militar e mobilização 
de todas RM. Brasília, DF, 2018e. 
 
______ . Ordem de Serviço nº 003 – SSMR/6, de 27 de agosto de 2018. Comissão de 
Seleção Especial para Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários de 2018 (CSE/MFDV 
2018). Salvador, BA, 2018f. 
 
______ . Ordem de Serviço nº 004 – SSMR/6, de 10 de setembro de 2018. Comissão de 
Seleção Especial para Oficiais Técnicos Temporários, Sargentos Técnicos Temporários e 
Cabos Especialistas Temporários (CSE/OTT-STT-CET) em 2018. Salvador, BA, 2018g. 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 



Questionário para militares
da Seção do Serviço Militar
Objetivo: Verificar se, ao serem designados para a 
Seção do Serviço Militar Regional (SSMR), os 
militares  estavam ou foram capacitados para 
assumir as respectivas funções, bem como verificar 
quais sentiram maior dificuldade no desempenho 
das atividades.
Confidencialidade: Ostensivo.
Contato: TC Rodrigues de Mattos - Adjunto da 
SSMR da 6ª Região Militar.
E-mail: r_de_mattos@yahoo.com.br

* Required

Email address *1. 

Qual a sua função na
Seção? *

2. 

Fechada - Durante o processo, que originou
sua designação para a SSMR, foi verificado
se você possuía capacitação nos sistemas
utilizados pela seção ou alguma experiência
na função que assumiria ou, ao menos,
trabalhado na área de gestão de pessoas?

Mark only one oval.

Sim, depois de verificadas minhas

competências, fui indicado para a seção.

Não, fui indicado para a seção sem

nenhuma verificação sobre minhas
habilitações.

3. 
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Fechada - Ao ser designado para a atual
função, você estava ou foi capacitado para
assumir a função ou assumiu sem
capacitação?

Mark only one oval.

Já era capacitado

Fui capacitado no primeiro ano

Assumi, sem capacitação, e fui

aprendendo

4. 

Fechada - Caso não tenha sido capacitado
em seu 1º ano de trabalho na SSMR, informe
se, por conta disso, teve dificuldades no
desempenho da função.

Mark only one oval.

Sim, tive dificuldades.

Não, não tive dificuldades.

5. 

Você já trabalhou em
outras funções na
SSMR? Quais?

6. 

Você responde por
outra função, em caso
de afastamentos do
militar titular, em caso
de viagens ou férias?
Qual função?

7. 

Fechada - Você trabalha a quanto tempo na
Seção do Serviço Militar?

Mark only one oval.

Estou no primeiro ano

De um a dois anos

Há três ou mais anos

8. 
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Fechada - Marque os sistemas que você
utiliza para realizar seu trabalho?

Check all that apply.

SERMILMOB

SiCaPEx

SAPOTI

SIAFI

Sistema de Inscrição de Militares

Temporários

Sistema de Controle de Efetivo dos

Militares Temporários

9. 

Cite os sistemas que você utiliza, do mais
complexo para o mais fácil, tomando como
base os sistemas apresentados na questão
anterior.

10. 

Fechada - Na sua opinião, o(s) sistema(s)
possuem interface amigável, sendo de fácil
utilização ou são complicados?

Mark only one oval.

Interface amigável e fácil utilização

Interface amigágel, mas complicados

Interface não amigável, mas de fácil

utilização

Interface não amigável e complicados

11. 
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Fechada - Qual a sua opinião sobre a
necessidade de capacitação para os
militares designados para a SSMR?

Mark only one oval.

A capacitação é fundamental, em

virtude das tarefas desempenhadas

A capacitação traria benefícios ao

desempenho das funções, mas não é
fundamental

A capacitação é desnecessária, as

tarefas são de fácil execução

12. 

Dê sua opinião sobre o efetivo da Seção
e/ou das subseções quanto às demandas
recebidas e se esse aspecto viabiliza ou
compromete a realização de ciclos de
capacitação dos militares da Seção.

13. 

 Send me a copy of my responses.
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