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RESUMO 
 

Este trabalho teve por objetivo apresentar uma análise comparativa da atual 

legislação do Concurso de Admissão para ingresso nos cursos de altos estudos, da 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro, com as legislações em 

vigor na Marinha do Brasil e na Força Aérea Brasileira. Essas três instituições, que 

compõem as Forças Armadas brasileiras vêm passando por mudanças e 

modernizações nos diversos campos de atuação. Buscou-se estabelecer que o 

Processo de Transformação pelo qual o Exército vem passado, com o intuito de se 

ajustar a Era da Informação, seria o norteador da busca por diretrizes mais eficazes 

para ajustar a legislação de forma a permitir que a ECEME possa contribuir, de forma 

ainda mais eficaz, com a seleção de seus Oficiais Superiores, para que esses atinjam 

um nível de capacidade de assessoramento mais alinhado com as demandas do 

mundo atual e do exército moderno que o Brasil busca desenvolver. O foco do 

presente trabalho é no recurso humano, mais especificamente seus oficiais de 

carreira. Por fim, serão apresentadas as semelhanças e diferenças entre as 

legislações, de forma a fornecer subsídios para uma possível melhoria da legislação 

atual do Exército, de forma a alinhar a mesma com a transformação desejada.  

 

Palavras-chave: Brasil, Forças Armadas, ECEME, Altos Estudos, Processo, 

Transformação, Legislação e Era da Informação



 

 

ABSTRACT 
 
 

This work had the objective of presenting a comparative analysis of the current 

laws of the Admission Contest for admission to the courses of high studies, of the 

Command and General Staff School of the Brazilian Army, with the laws in force in the 

Brazilian Navy and Air Force. These three institutions, which make up the Brazilian 

Armed Forces, are undergoing changes and modernizations in the various activity 

fields. It was tried to establish that the Army Transformation Process has gone, with 

the intention of adjusting the Information Age, would be the guiding force of the search 

for more effective guidelines to adjust the legislation in a way that allows ECEME to 

contribute, in an even more effective way, with the selection of their Senior Officers, so 

that they reach a level of advisory capacity more in line with the demands of the modern 

world and the modern army that Brazil seeks to develop. The work’s focus is on human 

resources, more specifically their career officers. Finally, the similarities and 

differences between the laws will be presented, in order to provide subsidies for a 

possible improvement of the current Army legislation, in order to align it with the desired 

transformation. 

 

Key-words: Brazil, Armed Forces, ECEME, high studies, Process, Transformation, 

laws and Information Age. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o site da ECEME, o processo seletivo dos candidatos aos Cursos de 

Altos Estudos Militares (CAEM) da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

(ECEME) é executado em três subprocessos: a inscrição, a seleção institucional e a 

seleção intelectual (concurso de admissão - CA). 

A seleção intelectual é necessária por permitir selecionar os futuros 

comandantes e assessores de alto nível do Exército nas capacidades cognitivas e 

afetivas em que estes oficiais serão exigidos no desempenho de suas funções, que 

podem ser assim sintetizadas: 

- embasamentos intelectual e cultural, necessários ao futuro oficial do 

Estado-Maior e assessor de alto nível da força; 

- conhecimento interdisciplinar de História, Geografia, Geopolítica e 

Estratégia, necessário à continuidade da instituição de caráter permanente "Exército 

Brasileiro", em uma nação com as dimensões e projeção do Brasil; e 

- capacidade de resolução de problemas de forma sintética, clara, 

objetiva, coerente, com reduzida disponibilidade de tempo e utilizando a expressão 

escrita. 

O Concurso de Admissão aos Cursos de Altos Estudos Militares da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (CA/CAEM) é uma ferramenta utilizada pelo 

Exército Brasileiro para selecionar seus oficiais que estarão aptos a cursarem os 

Cursos de Altos Estudos Militares (CAEM 1 ), cuja conclusão os habilita a 

desempenharem as funções de Oficial do Quadro de Estado-Maior da Ativa (QEMA). 

(ECEME 2018) 

No século XIX, em 1808, encontramos as primeiras atividades de Estado-Maior 

no Brasil, com o surgimento do Quartel-General da Corte, que orientava e coordenava 

as atividades das forças militares de D. João VI. (ECEME 2018) 

                                                                   

1Os Cursos de Altos Estudos Militares são: o Curso de Comando e Estado-Maior (CCEM), destinado 

aos Oficiais Superiores das Armas, Quadro de Material Bélico e Serviço de Intendência de carreira; o 

Curso de Comando e Estado-Maior para Oficiais de Nações Amigas (CCEM ONA); Curso de Comando 

e Estado-Maior para Oficiais Médicos (CCEM Med) e o Curso de Direção e Estado-Maior (CDEM), 

destinado aos Oficiais do Quadro de Engenheiros Militares. 
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Quase 100 anos depois, o Decreto de 02 de outubro de 1905 criou a Escola de 

Estado-Maior (EEM). Com isso, o Exército entra em uma nova fase, na qual passaram 

a ser ministrados regularmente aos oficiais, ensinamentos estratégicos, táticos e 

logísticos indispensáveis ao preparo e ao emprego da Força Terrestre, deixando para 

trás muitos dos pensamentos do século anterior. (ECEME 2018)  

Após mudanças de endereços, interrupção por causa da 1ª Guerra Mundial, 

fim da Missão Militar Francesa e outras mudanças doutrinárias, logísticas e de 

subordinação, em 1955 a Escola passa a se chamar Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (ECEME). (ECEME 2018) 

No tocante a Marinha do Brasil (MB), o decreto número 8.650, de 4 de abril 

1911, criou o “Curso Superior de Marinha”, dentro da estrutura da Escola Naval, que 

então funcionava na Rua Dom Manuel, nº 15, na cidade do Rio de Janeiro. (MARINHA 

2018) 

   Em 1914, com a transferência da Escola Naval2 para Angra dos Reis/RJ, foi criada, 

pelo Decreto número 10.787, de 25 de fevereiro, uma “Escola para o Ensino Naval de 

Guerra”, denominada “Escola Naval de Guerra”, cuja sede permaneceu no mesmo 

local, na rua Dom Manuel, até 1933. A Escola foi inaugurada em 11 de junho de 1914. 

O primeiro regulamento da Escola Naval de Guerra foi aprovado pelo Decreto número 

11.517, de 10 de março de 1915 

   Posteriormente, pelo Decreto número 19.536, de 27 de dezembro de 1930, a 

Escola Naval de Guerra teve a sua denominação alterada para “Escola de Guerra 

Naval” (EGN3). A EGN funcionou na Rua Dom Manuel, até 1933, quando suas 

instalações foram transferidas para o Edifício 17A do Arsenal de Marinha do Rio de 

Janeiro (AMRJ), onde permaneceu até 11 de junho de 1935. 

   A partir de 11 de junho de 1935, a EGN ficou sediada no sexto andar do Edifício 

“Almirante Tamandaré”, no prédio onde funcionava o antigo Ministério da Marinha, 

próximo ao “Cais da Bandeira”. Nesse local, a EGN permaneceu por mais 35 anos, 

quando encerrou suas atividades em 8 de abril de 1970. Finalmente, em 30 de abril 

de 1970 a EGN foi transferida para o endereço atual4.  

                                                                   

2 Disponível em < http:// www.marinha.mil.br/egn/historico > Acesso em: 15 mar. 2018 

3 Disponível em < http:// www.marinha.mil.br/egn/historico > Acesso em: 15 mar. 2018 

4 Disponível em < http:// www.marinha.mil.br/egn/historico > Acesso em: 15 mar. 2018 
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 Com relação a Força Aérea Brasileira (FAB), observa-se que a Escola de 

Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR) é a Organização Militar de 

ensino superior do Comando da Aeronáutica que tem por finalidade ministrar os 

Cursos de Altos Estudos Militares a Oficiais da Força Aérea Brasileira, Oficiais de 

Nações Amigas e Civis. Atualmente, funcionam, na ECEMAR, os seguintes 

Cursos: Estágio de Política e Estratégia Aeroespaciais (EPEA); e o Curso de 

Comando e Estado-Maior (CCEM5). 

Observa-se que, desde 2010, o Exército Brasileiro vem passando por um 

processo de mudança militar denominado Processo de Transformação do Exército. A 

mudança pretendida foi consubstanciada por meio do Manual de Transformação do 

Exército e de um Projeto de Força batizado PROFORÇA. (Da Silva 2013) 

 É relevante mencionar que o fenômeno de mudanças no campo militar vem 

ocorrendo em larga incidência desde o início do século corrente, com distintos graus 

de amplitude e em países e instituições militares das mais variadas realidades 

políticas, estratégicas e culturais. Nesse aspecto, o Projeto de Força (PROFORÇA) 

planejado e almejado pelo EB não se trata de uma ocorrência dissonante da tendência 

mundial, mas antes, pode-se afirmar que o Exército está em acordo com a tendência 

vigente na maioria de suas instituições congêneres. (Da Silva 2013) 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Diante do cenário anteriormente elencado, observa-se que Marinha, Exército e 

Aeronáutica possuem processos de seleção distintos para os seus Cursos de 

Comando e Estado-Maior (CAEM no EB, CCEM na FAB e C-EMOS na MB). 

O presente trabalho de conclusão de curso será desenvolvido em torno do 

seguinte problema: de que forma a comparação com as legislações da Marinha 

e da Aeronáutica pode auxiliar no aperfeiçoamento da legislação do EB, 

favorecendo o alinhamento com o processo de transformação do Exército 

Brasileiro? 

 

                                                                   

5 Disponível em < http://www.fab.mil.br > Acesso em: 15 mar. 2018 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Como forma ajudar a elucidar o problema proposto segue abaixo os seguintes 

objetivos do trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar as semelhanças e diferenças entre a legislação em vigor que 

ampara o CA/CAEM e a legislação dos cursos congêneres das demais Forças 

análogas, de forma que a mesma esteja alinhada com o processo de transformação 

do Exército Brasileiro. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Analisar a atual legislação do CA/CAEM, ministrado pela ECEME; 

Analisar a atual legislação do CA ao CCEM, ministrado pela ECEMAR; 

Analisar a atual legislação do Concurso de Admissão ao C-EMOS, ministrado 

pela EGN. 

Apresentar o processo de transformação do Exército. 

Comparar a legislação do CA/CAEM em vigor, com as legislações da MB e da 

FAB, buscando o alinhamento com o processo de transformação do Exército. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo estará limitado a análise das legislações que definem o 

processo seletivo para a realização de cursos nível Comando e Estado-Maior da 

Marinha (C-EMOS), do Exército (CAEM) e da Aeronáutica (CCEM). 

Ao longo da pesquisa serão apresentadas as referidas legislações, buscando 

os pontos onde as legislações são convergentes e divergentes. Não será levado em 

consideração as peculiaridades das três forças e não se buscará explicações para as 

diferenças. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
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A pesquisa encontra relevância na projeção que o público interno, e o próprio 

Exército Brasileiro, dá para o CAEM e, por conseguinte, para seus oficiais do Quadro 

de Estado-Maior da Ativa (QEMA), colocando a ECEME como a Escola de mais alto 

nível da Força.  

De forma geral, ao se atingir aproximadamente 20 anos de carreira, os oficiais 

de carreira formados na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), no Instituto 

Militar de Engenharia (IME) e os médicos, devem decidir sobre o rumo de suas 

carreiras de acordo com as seguintes opções: 

1) Realizar o CA/CAEM, para poder cursar o CAEM e passar a integrar 

o QEMA; 

2) Participar do processo seletivo para ingresso na Qualificação 

Funcional Especial (QFE); 

3) Solicitar a matrícula no Curso de Gestão e Assessoramento de 

Estado-Maior (CGAEM), ou; 

4) Manter o seu status quo de oficiais do Quadro Suplementar Geral 

(QSG).  

Em suma, a proposta desta pesquisa é relevante, atualmente, na instituição 

Exército Brasileiro, com base nos fatores acima elencados, os quais puderam 

demonstrar a importância do assunto desta pesquisa em diversos campos de análise, 

bem como encontra suporte no crescente interesse e importância que o CA/CAEM 

vem tendo para o Alto Comando do Exército (ACE), no sentido de ser uma ferramenta 

para selecionar seus melhores quadros, em uma fase mais avançada da carreira 

militar. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para fins de fundamentação do trabalho no tocante ao assunto legislação dos 

cursos de altos estudos das escolas das Forças Armadas, serão feitos comentários 

acerca das legislações em vigor referentes ao CA/CAEM ministrado pela ECEME, ao 

Concurso de Admissão ao CCEM ministrado pela ECEMAR e ao Concurso de 

Admissão ao C-EMOS ministrado pela EGN, bem como uma apresentação do 

Processo de Transformação do Exército. 
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2.1 A ATUAL LEGISLAÇÃO DO CA/CAEM, MINISTRADO PELA ECEME 

 

A legislação em vigor que regula o CACAEM ministrado pela ECEME são as 

Instruções Reguladoras do Concurso de Admissão em 2018 para Matrícula nos 

Cursos de Altos Estudos Militares (IRCAM/CAEM - EB60-IR-11.001), da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 7ª Edição, 2018. Essa legislação está 

publicada na portaria Nº 174-DECEx, de 31 de julho de 2018 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 01, Finalidade da legislação. 

Na Seção I (Da Finalidade) do Capítulo I (Das Disposições Iniciais) da IRCAM 

está definida a finalidade dessa Instrução: 

Art. 1º Estas Instruções Reguladoras têm por finalidade estabelecer as 

condições de execução do Concurso de Admissão (CA) e da matrícula nos 

Cursos de Altos Estudos Militares (CAEM) da Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (ECEME). 

 

Dessa forma, fica evidente que as IRCAM possuem seu foco na normatização 

das condições de execução do CA e da matricula nos CAEM, permitindo aos oficiais, 

que se enquadram no universo de seleção, terem informações claras e precisas sobre 

o referido processo. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 02, Universo de seleção. 

As IRCAM 2018, em seu artigo 3º, definem os diversos critérios a serem 

cumpridos pelo candidato à inscrição no CA aos CAEM da ECEME: 

Art. 3º O candidato à inscrição no CA aos CAEM da ECEME deverá satisfazer 

às seguintes condições: 

I - ser oficial de Arma, do Serviço de Intendência, do Quadro de Material 

Bélico, do Quadro de Engenheiros Militares (QEM) ou do Quadro de Médicos 

do Serviço de Saúde; 

 

Assim sendo, observa-se que somente os oficiais oriundos da AMAN, do IME 

e os médicos podem realizar o CA/CAEM, sendo vedada a realização do concurso 

para os oficiais do Quadro Complementar de Oficiais (QCO), do Quadro Auxiliar de 

Oficiais (QAO), além dos oficiais farmacêuticos e dentistas do Quadro do Serviço de 
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Saúde, o que faz com que nem todos os oficiais de carreira tenham a oportunidade 

de realizar os CAEM. 

Ainda com relação ao universo de seleção, o artigo 3º da IRCAM traz a 

definição do intervalo das turmas de formação da AMAN, do IME e do Quadro de 

Médicos que podem realizar o concurso: 

II - pertencer ao universo compreendido pelas turmas de formação da AMAN, 

de acordo com a Portaria nº 587-Cmt Ex, de 7 de junho de 2017; 

III - pertencer ao universo compreendido por capitães que estejam no último 

ano no posto, no ano da realização das provas do CA, até os majores que 

estejam no último ano no posto, no ano da solicitação da inscrição para o CA, 

para os oficiais do QEM e do Quadro de Médicos do Serviço de Saúde, 

levando-se em consideração que, para efeito do CA, considera-se o último 

ano no posto como o ano do início da promoção da turma de formação ao 

posto subsequente. O oficial promovido a Major ou a Tenente-Coronel é 

considerado integrante do universo de capitães ou de majores no último ano 

no posto, respectivamente, se pertencer à turma de formação inclusa nesta 

condição;  
 

IV - no caso específico dos oficiais do Quadro de Médicos do Serviço de 

Saúde, tendo exercido o comando de organização militar de saúde e 

agraciado com o Distintivo de Comando, o oficial poderá ter até dois anos de 

extensão no limite máximo do universo de seleção descrito no inciso III; 

 

Além disso, a Portaria Nº 587 do Comandante do Exército, de 7 de junho de 2017, 

instituiu o número de oportunidades para a realização do CA/CAEM das Armas, do 

Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência, conforme a figura 1 abaixo: 

 

Figura 1 



18 

 

 

Com isso, observa-se que existe uma distinção no tocante ao universo de seleção 

dos Oficiais Engenheiros Militares e Médico, com relação aos Oficiais oriundos da 

AMAN, estabelecendo-se menos oportunidades de realização do CA/CAEM para 

esses últimos. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 03, Pré-requisitos que os candidatos devem 

atender. 

O mesmo artigo 3º da IRCAM nos traz os requisitos básicos que o oficial candidato 

deve possuir para solicitar a inscrição no CA/CAEM, como possuir o CAO, ser apto no 

CP/CAEM, ter habilitação em um idioma estrangeiro (oficiais oriundos da AMAN), não 

estar inscrito em Processo Seletivo para Professor Militar Permanente ou ter sido 

nomeado Professor Militar Permanente, não estar concorrendo, inscrito ou ter sido 

selecionado para a Qualificação Funcional Específica (QFE),  não estar designado 

para matrícula no Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM), 

não possuir o CGAEM, dentre outros. Assim sendo, esses pré-requisitos demonstram 

que ao longo da carreira os oficiais enquadrados no universo de seleção devem se 

prepara para obter esses pré-requisitos, demonstrando para o Exército que está 

alinhado com o pensamento e as necessidades da Força Terrestre:  

V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) ou o Curso de 

Aperfeiçoamento Militar (CAM) para oficiais de carreira do Quadro de 

Engenheiros Militares, ambos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO);  

VI - ter sido julgado “apto” no Curso de Preparação aos Cursos de Altos 

Estudos Militares (CP/CAEM) ou estar realizando este curso no ano da 

inscrição. Neste caso, o deferimento da inscrição estará condicionado à sua 

aprovação no CP/CAEM;  

VII - no caso específico dos oficiais das Armas, dos Quadros de Material 

Bélico e de Engenheiros Militares e do Serviço de Intendência, estar 

credenciado, no mínimo, em um idioma estrangeiro, com o devido cadastro 

já inserido na Ficha Cadastro do Sistema de Cadastro de Pessoal do Exército 

(SiCaPEx) do candidato, atendendo aos critérios específicos dos Índices de 

Proficiência Linguística (IPL) da Escala de Proficiência Linguística da Portaria 

nº 153-EME, de 16 de novembro de 2010, alterada pela Portaria nº 122-EME, 

de 2011, tendo pelo menos obtido a seguinte quantificação por habilidade: na 

Compreensão Auditiva, o nível 2; na Expressão Oral, o nível 1; na 

Compreensão Leitora, o nível 2; e na Expressão Escrita, o nível 1;  
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VIII - caso esteja matriculado ou relacionado para matrícula em curso ou 

estágio militar a funcionar no ano de realização do CA, ter condições de 

realizar as provas da seleção intelectual do CA na data prevista e em uma 

Guarnição de Exame (Gu Exm) designada;  

IX - caso esteja servindo no exterior, ter condições de realizar as provas da 

seleção intelectual do CA em território nacional, sem ônus para a Fazenda 

Nacional, na data prevista e em uma Gu Exm. No caso de existência de tropa 

do Exército Brasileiro (EB) realizando missão em solo estrangeiro, a critério 

deste Departamento, poderá ser aberta uma CAF no local;  

X - possuir conceito suficiente (S) em, pelo menos, um Teste de Aptidão 

Física (TAF), no ano anterior ou no ano previsto para a solicitação de 

inscrição no CA/CAEM, baseado no Padrão Básico de Desempenho Físico 

(PBD). O resultado deverá constar na ficha cadastro do SiCaPEx do 

candidato;  

XI - não estar inscrito em Processo Seletivo para Professor Militar 

Permanente ou ter sido nomeado Professor Militar Permanente;  

XII - não estar concorrendo, inscrito ou ter sido selecionado para a 

Qualificação Funcional Específica (QFE);  

XIII- não estar designado para matrícula no Curso de Gestão e 

Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM);  

XIV - não possuir o CGAEM; e  

XV - para o caso específico dos candidatos do QEM, não constar na Lista de 

Oficiais com Restrição à realização de Curso de Pós-Graduação (LORP), 

disponibilizada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT). 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 04, O processo de inscrição. 

Em sua Seção II (Do Processamento da Inscrição), as IRCAM descrevem como 

será procedido o processo de inscrição. Esse processo se desenrola por meio de 

inscrição em portal específico na internet e posterior envio de requerimento em meio 

físico, o qual deve ser apreciado pelo comandante do candidato. Assim sendo, fica 

claro que o concurso ocorre de forma voluntária e que já possui uma primeira 

possibilidade de seleção, posto que o comandante do militar que solicitar a inscrição 

já emite seu parecer a respeito da inscrição de seu subordinado, favorecendo o 

estabelecimento de uma seleção de oficiais voluntários, motivados e comprometidos 

com as futuras missões que serão apresentadas ao oficial do QEMA: 

Art. 4º A solicitação de inscrição será realizada pelo candidato via Portal de 

Educação do Exército na internet, no endereço http://www. 
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portaldeeducacao.eb.mil.br, e ficará sujeita ao deferimento pelo Cmt 

ECEME. 

Art. 5º Após a solicitação da inscrição, o candidato deverá imprimir, em duas 

vias, o Requerimento de Solicitação de Inscrição (RSI), conforme o modelo 

do ANEXO A, disponível naquele Portal, assiná-lo e submetê-lo à apreciação 

do seu Comandante (Cmt), Chefe (Ch) ou Diretor (Dir). Este redigirá o parecer 

sobre a solicitação, de próprio punho, e encaminhará, dentro dos prazos 

previstos no Calendário Anual do CA, uma das vias por DIEx, diretamente à 

ECEME, sendo um dos anexos a cópia da Ficha Cadastro do SiCaPEx do 

candidato. A ECEME não aceitará, em nenhuma hipótese, solicitação de 

inscrição realizada por outro meio que não seja o DIEx físico, encaminhado 

pelos Correios, contendo o RSI e a Ficha Cadastro do SiCaPEx. A outra via 

permanecerá de posse do candidato, com o recibo do protocolo de sua OM, 

e servirá de comprovante da solicitação de inscrição.  

Art. 6º A ECEME nomeará uma CEDIM, composta por 3 (três) oficiais do 

Quadro do Estado-Maior da Ativa (QEMA), que, após examinar os processos 

de inscrição dos candidatos segundo os requisitos especificados nestas 

Instruções, emitirá parecer ao Cmt ECEME no que diz respeito ao 

deferimento ou ao indeferimento das solicitações de inscrição. 

Art. 7º Será indeferida a solicitação de inscrição do candidato que:  

I - não atender aos requisitos previstos nestas Instruções ou aos prazos 

estabelecidos no Calendário Anual do CA considerado; 

II - em qualquer tempo, possuir incorreções ou omissões nas informações 

prestadas e detectadas; caso a matrícula chegue a ser efetivada, o candidato 

será excluído e desligado do Curso, de acordo com as IRCAM e Calendário 

Anual em vigor à época; 

III - não apresentar todos os documentos necessários; ou 

IV - contrariar qualquer norma estabelecida pelos Órgãos de Assessoramento 

Superior, de Assistência Direta Imediata, Direção Geral, Direção Setorial do 

Exército e Direção Operacional do Exército, em qualquer fase do CA. 

Art. 8º Todos os candidatos deverão estar cadastrados obrigatoriamente no 

Portal de Educação do Exército e deverão manter seus dados 

permanentemente atualizados na atividade “Concurso de Admissão à 

ECEME”, principalmente o telefone de contato e o endereço eletrônico (e-

mail). 

Parágrafo único. Após a publicação no Boletim do Exército (BE) da relação 

de candidatos que solicitaram inscrição, os oficiais generais, os membros do 

QEMA e os alunos da ECEME, que tiverem conhecimento de qualquer 

informação sobre os candidatos, que possa subsidiar os trabalhos da 

Comissão de Avaliação (Coms Avl) e do Conselho de Revisão (C Rev), 
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deverão encaminhar expediente relatando o fato diretamente ao DGP. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 05, Quantidade de fases no processo de 

seleção. 

Observa-se que as IRCAM, em seu artigo 13º, dividem o processo de seleção 

em duas fases consecutivas, sendo a 1ª fase uma seleção institucional (avaliação da 

vida pregressa do Oficial e sua aptidão para ocupar os cargos privativos de oficiais do 

QEMA, de responsabilidade do Gabinete do Comandante do Exército), e a 2ª fase 

uma seleção intelectual. Com isso, observa-se o Exército preocupa-se em estabelecer 

critérios que visam ao estabelecimento de oportunidade de acesso ao QEMA para 

oficiais alinhados com as demandas da carreira, bem como torna claro que a 

meritocracia é importante para a Força Terrestre, por meio do CA/CAEM, 

demonstrando que não é somente a vida pregressa do militar que faz a diferença, mas 

seu esforço em obter a aprovação no CA/CAEM também tem um peso bem 

considerável: 

Art. 13. O CA constitui-se de duas fases consecutivas, a saber: 

I - seleção institucional, a cargo do DGP, em conformidade com o interesse 

discricionário do Gabinete do Comandante do Exército; e  

II - seleção intelectual, a cargo da ECEME, realizada nas diversas Gu Exm.  

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 06, Existência de possibilidade de dispensa de 

alguma fase do processo de seleção. 

Em seus artigos de número 16 a 19, as IRCAM apresentam as condições em 

que devem se enquadrar os candidatos dispensados da seleção intelectual, 

estabelecendo os critérios para solicitação da matricula. Desse modo o candidato 

aprovado no CA/CAEM pode solicitar adiamento por interesse pessoal ou ter seu 

adiamento de forma ex officio. O oficial que solicitar adiamento por interesse particular 

deve, a seu critério, solicitar nova inscrição no CA/CAEM, sendo submetido 

novamente a seleção intelectual, porém sendo dispensado da seleção intelectual. A 

sua matricula estará limitada a quantidade de vagas disponíveis:  

Art. 16. O candidato será dispensado da seleção intelectual do CA quando 

obtiver adiamento de matrícula, assegurada por aprovação em CA anterior.  

Art. 17. Não haverá chamada automática para os oficiais dispensados da 

seleção intelectual do CA. Estes, quando desejarem candidatar-se à seleção 

para a matrícula, deverão requerer, na condição de dispensados, inscrição 

para o CA do ano que antecede à realização do Curso pretendido, via Portal 
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de Educação do Exército, conforme as condições estabelecidas nestas 

IRCAM e no prazo estipulado no Calendário Anual.  

Art. 18. Visando, quando necessário, a atender à reversão de vagas não 

preenchidas pelos candidatos sujeitos à seleção intelectual, a ECEME poderá 

consultar os oficiais dispensados da seleção intelectual, a qualquer tempo, se 

desejam participar do CA para a matrícula (apenas a seleção institucional).  

Art. 19. É facultado ao oficial dispensado da seleção intelectual submeter-se 

ao concurso, visando a antecipar seu ingresso na ECEME. Neste caso, a 

intenção de concorrer deverá ser declarada expressamente no requerimento 

de inscrição, via Portal de Educação do Exército. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 07, Funcionamento da seleção institucional. 

No tocante a seleção institucional, a Seção II (Da Seleção Institucional) das 

IRCAM normatiza que a Comissão de Avaliação e o Conselho de Revisão, estruturas 

sob supervisão do Chefe do DGP, farão a seleção institucional, observando-se alguns 

critérios. Dessa forma, observa-se que grupos buscam levantar as informações 

pertinentes que permitirão ao DGP e ao Gab Cmt Ex decidir em melhores condições, 

alinhando o pensamento do Exército de favorecer a meritocracia: 

Art. 20. A seleção institucional será realizada por meio da Comissão de 

Avaliação (Coms Avl) e do Conselho de Revisão (C Rev), sob supervisão e 

coordenação da Chefia do DGP, conforme previsto no art. 2º das Normas 

para o Funcionamento da Comissão de Avaliação e do Conselho de Revisão 

(EB30-N-60.034), aprovadas pela Portaria nº 274-DGP, de 28 de novembro 

de 2016, 2ª edição, 2016.  

Parágrafo Único. Na seleção institucional, o julgamento discricionário de 

mérito por parte da Coms Avl e do C Rev faz-se em consonância com a 

análise da comissão designada e o interesse do Gabinete do Comandante do 

Exército.  

Art. 22. O candidato que obtiver parecer favorável da Coms Avl e do C Rev, 

aprovado pelo Ch DGP, terá seu processo de inscrição deferido pelo Cmt 

ECEME e considerado apto na seleção institucional.  

Art. 23. A inabilitação do candidato na seleção institucional, por decisão final 

do Ch DGP, implicará o cancelamento de sua inscrição até a conclusão dos 

trabalhos da Coms Avl. Após esta etapa, qualquer fato novo (conforme os 

incisos I, II e III do art. 3º das Normas para o Funcionamento da Comissão de 

Avaliação e do Conselho de Revisão - EB30-N-60.034), envolvendo 

candidatos aos CAEM deverá ser submetido a análise e julgamento da Coms 

Avl, conforme especificado na legislação em vigor.  
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- FATOR DE COMPARAÇÃO 08, Funcionamento da seleção intelectual. 

No tocante a seleção intelectual, a Seção III (Da Seleção Intelectual) do 

Capítulo III das IRCAM 2018, estabelece que o candidato só passará pela seleção 

intelectual se julgado apto na seleção institucional: 

Art. 26. Concorrerão à seleção intelectual todos os candidatos julgados aptos 

na seleção institucional, exceto os dispensados da seleção intelectual do CA 

e os que tiveram sua matrícula adiada. A seleção intelectual será realizada 

por meio de aprovação nas provas escritas do CA. Parágrafo único. O 

preenchimento das vagas distribuídas pelo Estado-Maior do Exército (EME) 

será feito de acordo com a classificação no CA.  

 

Além disso, observa-se que existe um conteúdo específico a ser estudo e 

cobrado na prova do CA, sendo diferente a prova para o CCEM/Med, com relação aos 

demais CCEM. (IRCAM 2018) 

Art. 29. A seleção intelectual para os CAEM, excetuando o Curso de 

Comando e Estado-Maior para Oficiais Médicos (CCEM/Med), constará de 

provas escritas das seguintes disciplinas: I - Geografia; e II - História.  

Art. 30. A seleção intelectual para o CCEM/Med constará de prova escrita de 

Geografia.  

 

 Ademais, a seleção intelectual será apreciada segundo critérios específicos, 

sendo o candidato identificado somente no final do processo de seleção: 

Art. 40. As provas de Geografia e de História serão apreciadas segundo 3 

(três) critérios: 

I - conhecimento; 

II - método; e 

III - expressão escrita. 

Parágrafo único. O candidato que obtiver, em uma questão, pontuação menor 

que 40% em qualquer um dos critérios acima citados receberá grau final na 

questão correspondente à menção “insuficiente”. Seu grau final na questão 

será degradado para menos de 40% do total da questão, mantendo-se o 

ordenamento dentro do universo de candidatos que estiverem em situação 

similar.  

Art. 41. A correção das provas e a apuração dos resultados serão feitas sem 

a identificação dos candidatos.  

Parágrafo único. A identificação dos candidatos aprovados ocorrerá em 

solenidade pública, regulada pela ECEME. 

Art. 43. A nota final do CA será: 
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I - para os candidatos aos CAEM, excetuando o CCEM/Med, a média 

aritmética das notas das provas de Geografia e de História; e 

II - para os candidatos ao CCEM/Med, a nota da prova de Geografia. 

Art. 44. Será aprovado no CA o candidato que obtiver: 

I - nota igual ou superior a 4,00 (quatro vírgula zero zero), em cada uma das 

provas, de Geografia e de História, se candidato aos CAEM; ou 

II - nota igual ou superior a 4,00 (quatro vírgula zero zero) em Geografia, se 

candidato ao CCEM/Med. 

Art. 45. A classificação dos candidatos aos CAEM para o preenchimento das 

vagas será feita considerando-se a nota final do CA, em ordem decrescente. 

Art. 46. Será reprovado no CA o candidato que incorrer em uma ou mais das 

seguintes situações: 

I - deixar de atender a quaisquer das condições de aprovação, previstas no 

art. 44; 

II - assinar as provas ou nelas fizer qualquer sinal que possa ser considerado 

como identificação; 

III - contrariar qualquer instrução relativa à execução das provas; ou 

IV - faltar à realização de qualquer prova, ainda que por motivo de força maior. 

Art. 47. Será considerado “apto” na seleção intelectual o candidato aprovado 

no CA e classificado dentro do número de vagas estabelecidas pelo EME. 

 

Desse modo, observa-se que a seleção do candidato tem início na fase 

institucional, passando por uma preparação prévia em assuntos que não levam em 

conta os conhecimentos militares adquiridos pelo candidato ao longo de sua carreira 

e que todo a seleção intelectual ocorre de forma sigilosa, sem que a Seção do 

Concurso de Admissão da ECEME tenha conhecimento da identidade do candidato, 

o que dá lisura ao processo, mas deixa de avaliar o conhecimento militar do candidato. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 09, Revisão ou vista de prova. 

No que concerne a possibilidade de revisão ou vista de prova, a IRCAM 

determina que o candidato reprovado não possui acesso a sua prova após a correção 

e nem terá a possibilidade de solicitar recurso ou revisão de sua prova, o que permite 

a manutenção do sigilo com relação a identificação dos candidatos: 

Art. 48. Não será concedida vista às provas nem a qualquer instrumento do 

processo de correção das provas. 

Art. 49. Toda a documentação relativa ao processo de inscrição e seleção 

permanecerá arquivada na ECEME, até o ato de matrícula dos habilitados no 

CA e início das aulas do ano a que se refere. Após isso, serão eliminadas, de 
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acordo com a Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo Relativo às Atividades-Meio da Administração 

Pública, aprovada pela Resolução nº 14-CONARQ, de 24 OUT 01, alterada 

pela Resolução nº 35, de 11 DEZ 12, e a Tabela de Temporalidade 

referente à Subclasse 080-Pessoal Militar, aprovada pela Resolução nº 21, 

de 4 AGO 04. 

Art. 59. Não caberá ao candidato qualquer recurso em relação ao resultado 

divulgado. 

 

Em uma comparação superficial das legislações anteriores e conversas 

informais com instrutores da ECEME, observa-se que desde que o concurso foi 

instituído na escola, início dos anos 1900, jamais houve mostra de provas e 

autorização de pedidos de revisão. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 10, Preenchimento das vagas. 

No que tange o preenchimento das vagas, as IRCAM preveem que será 

atendida a quantidade de vagas fixadas pelo EME, normalmente em portaria anual, 

estabelecendo critérios para classificação e prioridades: 

Art. 50. As vagas para os CAEM atenderão ao fixado pelo EME e aos critérios 

para a reversão de vagas não preenchidas. 

Art. 51. O preenchimento das vagas destinadas aos candidatos sujeitos ao 

CA será feito em obediência à ordem de classificação dos oficiais aprovados. 

Em caso de empate, será classificado o candidato mais antigo. 

Art. 52. No preenchimento das vagas destinadas aos dispensados da seleção 

intelectual do CA, observar-se-á, como critério para a classificação, a ordem 

decrescente de antiguidade em cada uma das seguintes prioridades: 

I - 1ª prioridade: o candidato que estiver no posto de Tenente-Coronel, 

independentemente do universo a que pertença, que tenha obtido adiamento 

conforme previstos no art. 63 destas Instruções; 

II - 2ª prioridade: o candidato dispensado da seleção intelectual por 

adiamento ex officio; e III - 3ª prioridade: o candidato dispensado da seleção 

intelectual em virtude de ter solicitado adiamento de matrícula por outras 

necessidades, que não seja ex officio. 

Art. 53. O candidato dispensado da seleção intelectual do CA e que a ela se 

submeter, se aprovado, preencherá vaga destinada ao CA. 

Art. 54. A substituição dos candidatos que obtiverem adiamento de matrícula 

respeitará a fixação do número de vagas e os critérios de reversão 

estabelecidos pelo EME, bem como os critérios de preenchimento previstos 

nestas Instruções. 
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- FATOR DE COMPARAÇÃO 11, Funcionamento do CCEM. 

A IRCAM não especifica como se dá o funcionamento do CCEM, sendo a 

legislação focada especificamente no processo seletivo para a matricula no CAEM. 

 

Conclui-se, parcialmente, que as IRCAM são bem abrangentes e buscam retirar 

qualquer tipo de dúvida com relação ao processo de seleção pelo qual passam os 

Oficiais que se voluntariam ao CA/CAEM. Desse modo, essa clareza na legislação 

permite afirmar que o EB e a ECEME tratam com muita seriedade essa seleção, 

sempre primando pela lisura e transparência em todas as etapas do processo. 

 

2.2 A ATUAL LEGISLAÇÃO DO CONCURSO DE ADMISSÃO AO CCEM, 

MINISTRADO PELA ECEMAR 

 

A FAB ministra seu Curso de Comando e Estado-Maior (CCEM) por intermédio 

da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR), que fica localizada 

na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

Uma das legislações base referente ao CCEM ministrado pela ECEMAR são 

as Normas Reguladores para os Concursos Regulamentares de Carreira da 

Universidade da Força Aérea (ICA 37-748).  

Em seu capitulo 1 (Disposições preliminares), a ICA 37-748 apresenta alguns 

conceitos importantes para a melhor compreensão da legislação: 

1.3 CONCEITUAÇÃO 

... 

1.3.2 CAPACIDADE REAL 

 Número máximo de oficiais-alunos que podem ser matriculados em 

cada curso, de forma que as Escolas possam cumprir suas missões em 

função das limitações impostas pelos meios disponíveis. 

 

1.3.4 CURRICULO MÍNIMO (CM) 

 Documento que estabelece o conteúdo programático mínimo a ser 

desenvolvido para determinado curso, fixando as bases para a elaboração do 

Plano de Unidades Didáticas (PUD). 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 01, Finalidade da legislação. 

A finalidade da legislação é apresentada no início do capitulo 1 (Disposições 

preliminares), da ICA 37-748. Essa finalidade é bem abrangente e inclui todo o 
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processo de seleção, matricula, aprovação e diplomação, o que torna a legislação das 

FAB bastante abrangente: 

1 DISPOSIÇÕES PREMILINARES 

1.1 FINALIDADE 

O presente documento tem por finalidade estabelecer as normas gerais 

referentes às condições para cogitação, adiamento, desistência, matricula, 

desligamento, rematrícula, aprovação, diplomação, certificação e demais 

atos relacionados aos Cursos Regulamentares de Carreira atribuídos às 

Escolas subordinadas à Universidade da Força Aérea (UNIFA): a Escola de 

Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR) e a Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica (EAOAR). 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 02, Universo de seleção. 

No capítulo 3 (Condições para matrícula nos cursos e nos estágios) da ICA 37-

748, temos o universo de seleção ao CCEM e a projeção das turmas e vagas: 

3 CONDIÇÕES PARA MATRICULA NOS CURSOS E NOS ESTÁGIOS 

3.1 PROJEÇÃO DAS TURMAS E VAGAS 

3.1.1 A projeção das turmas para a realização do CAEM, CCEM e CAP serão 

estabelecidas anualmente no Plano de Pessoal da Aeronáutica (PPAER), 

mediante Portaria do Comandante da Aeronáutica, conforme as 

necessidades da Força. 

3.1.2 As vagas serão estabelecidas anualmente pela DIRENS, atendendo os 

requisitos dispostos no Anexo “F”.(Figura 2) 

 

Ainda no capitulo 3 (Condições para matrícula nos cursos e nos estágios) da 

ICA 37-748, são apresentados os critérios da cogitação. Da leitura desse capitulo, 

observa-se que todos os oficiais oriundos da Academia da Força Aérea (AFA) e do 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), fazem parte do universo de seleção. Além 

disso, todos os oficiais do Quadro de Saúde (médicos, farmacêuticos e dentistas) 

fazem parte do universo de seleção. Observa-se, ainda, que alguns oficiais de 

determinadas especialidades, os quais tem sua formação inicial na Escola de 

Especialistas da Aeronáutica (oficiais especialistas) também podem fazem parte do 

processo de seleção, demonstrando que o universo de seleção é bem abrangente, 

admitindo, inclusive, a matricula de oficiais oriundos da escola que forma os praças 

da FAB (a Escola de Especialistas é a responsável pela formação dos Especialistas 

da FAB): 

3 CONDIÇÕES PARA MATRICULA NOS CURSOS E NOS ESTÁGIOS 
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3.2 COGITAÇÃO 

3.2.1 Os oficiais serão cogitados para os cursos da ECEMAR e EAOAR 

levando-se em conta, prioritariamente, o interesse da Administração. 

... 

3.2.3 São condições específicas para a cogitação do CCEM: 

 a) ser Tenente-Coronel ou Major dos Quadros de Oficiais Aviadores, 

Intendentes, de Infantaria da Aeronáutica, Médicos, Engenheiros, 

Farmacêuticos, Dentistas e de Oficiais Especialistas em Aviões, 

Comunicações, Armamento, Fotografia, Meteorologia, Controle de Tráfego 

Aéreo e Suprimento, da Ativa; 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 03, Pré-requisitos que os candidatos devem 

atender. 

Com relação aos pré-requisitos para a matricula no CCEM, observa-se que 

existe a demanda da seleção institucional, conduzida pela CPO; que o militar pode ter 

no máximo 2 reprovações no Exame Preparatório ao CCEM, que o militar não pode 

desistir definitivamente do Exame Preparatório ao CCEM, além de ter que ser 

possuidor do CAP. Desse modo, observa-se que existe uma seleção intelectual 

implícita, posto que um dos pré-requisitos é a aprovação no Exame Preparatório ao 

CCEM, demonstrando que a FAB executa uma seleção intelectual: 

3 CONDIÇÕES PARA MATRICULA NOS CURSOS E NOS ESTÁGIOS 

3.2 COGITAÇÃO 

3.2.3 São condições específicas para a cogitação do CCEM: 

 ... 

b) ter sido selecionado pela CPO; 

 c) não ter sido reprovado na 3ª e última oportunidade do Exame 

Preparatório ao Curso de Comando e Estado-Maior (EPCCEM), para os 

militares que realizaram o referido exame preparatório, ou não ter desistido 

definitivamente do EPCCEM; e 

 d) ter concluído com aproveitamento o CAP. 

... 

3.2.10 O Oficial não selecionado pela CPO para o CCEM ou CAP, em 

primeira instância, poderá interpor um único recurso ao Comandante da 

Aeronáutica por intermédio da CPO, via cadeia de comando. 

 

Outra legislação em vigor na FAB que nos traz informações a respeito do CCEM 

ministrado na ECEMAR é o Currículo Mínimo do CCEM-A (ICA 37-745), com seus 

volumes 1 (relativo ao CBCEM) e 2 (relativo ao CACEM).  
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A ICA 37-745 apresenta o perfil dos oficiais alunos, que possuem formação 

inicial na Academia da Força Aérea, e serve de critério para a seleção inicial ao 

CCEM-A. 

PERFIL PROFISSIONAL DOS OFICIAIS DA AERONÁUTICA (PPOA) E 

PERFIL DO OFICIAL-ALUNO 

3.1 PERFIL PROFISSIONAL DOS OFICIAIS DA AERONÁUTICA (PPOA1) 

Ao concluir o Curso de Comando e Estado-Maior, além das 

competências adquiridas nos cursos de carreira anteriores, os Oficiais dos 

Quadros de Aviadores, de Intendentes e de Infantaria deverão ser capazes 

de:  

a) empregar ferramentas de gestão que possibilitem o aperfeiçoamento 

dos processos administrativos vigentes na Aeronáutica; 

b) elaborar trabalho acadêmico de interesse da Aeronáutica, 

fundamentado em técnicas de pesquisa científica; 

c) conjugar os aspectos da doutrina, emanada pelo Ministério da Defesa, 

com as doutrinas específicas das forças armadas no preparo e no emprego 

do poder militar aeroespacial; 

d) compor as ações necessárias para participar do planejamento 

institucional do Comando da Aeronáutica com a finalidade de preparo do 

poder aeroespacial; 

e) formular planos para o emprego do poder aeroespacial, em contexto 

de operações conjuntas de acordo com o processo de planejamento de 

comando; e 

f) estimar as ações para o emprego do poder aeroespacial, em função 

da hipótese de emprego, em contexto de operações conjuntas, de acordo 

com o processo de planejamento de comando. 

 

3.2 PERFIL DO OFICIAL-ALUNO 

São características do oficial-aluno do CCEM-A: 

a) ser oficial superior dos Quadros de Aviadores, de Intendentes ou de 

Infantaria; 

b) ser selecionado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO); e 

c) NÃO ter sido reprovado ou NÃO ter desistido definitivamente dos 

EPCCEM realizados até 2016, quando for o caso. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 04, O processo de inscrição. 

A ICA 37-748 (NOREG) não prevê processo de inscrição para seus oficiais. A 

legislação adota um processo chamado cogitação. Dessa forma, o militar selecionado 

que não for voluntário para a realização do CCEM deve optar pela desistência 
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definitiva. Além disso, o militar voluntário para realizar o CCEM pode o não ser 

atendido em sua intenção, posto que a seleção e escolha deve atender aos interesses 

da Força Aérea, demonstrando que o processo na FAB é mais fechado e subjetivo: 

3.2 COGITAÇÃO 

3.2.1 Os oficiais serão cogitados para os cursos da ECEMAR e EAOAR 

levando-se em conta, prioritariamente, o interesse da Administração. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 05, Quantidade de fases no processo de 

seleção. 

Com relação a seleção, após a aprovação do militar no Exame Preparatório ao 

CCEM, a FAB adota somente um nível de seleção, o nível institucional, sendo esse 

processo de responsabilidade da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), 

demonstrando, novamente, que o processo na FAB é mais fechado e subjetivo: 

1.3.18 SELEÇÃO 

 Processo que visa a selecionar os oficiais para a realização dos Cursos 

Regulamentares de Carreira, a cargo da Comissão de Promoção de Oficiais 

(CPO), para o CAP e CCEM, e do Gabinete do Comando da Aeronáutica 

(GABAER), para o CAEM. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 06, Existência de possibilidade de dispensa de 

alguma fase do processo de seleção. 

A ICA 37-748, não prevê possibilidade de dispensa de alguma fase do processo 

de seleção, provavelmente por essa seleção ser institucional e não ser exigida a 

seleção intelectual. 

No capítulo 3 da ICA 37-748, são estabelecidas as condições de adiamento para 

a realização do CCEM. O adiamento por interesse particular só ocorrerá uma vez, 

ficando subentendido que no ano seguinte o oficial será matriculado no CCEM. Um 

segundo pedido de adiamento por interesse particular será considerado desistência 

definitiva do curso, reduzindo a quantidade de oficiais que poderiam ficar na situação 

de habilitados a matricula sem estarem efetivamente matriculados: 

3.3 ADIAMENTO 

3.3.1 As solicitações de adiamento para a realização dos cursos da ECEMAR 

ou da EAOAR, seja por interesse do serviço ou particular, deverão ser objeto 

de avaliação nos diferentes níveis da cadeia de comando, considerando as 

suas consequências administrativas. 
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3.3.2 Os adiamentos no interesse do serviço deverão ser solicitados mediante 

proposta da Organização interessada, por meio da cadeia de comando, ao 

Diretor de Ensino. Para tanto, o comandante, diretor ou chefe da organização 

deverá emitir parecer fundamentado sobre os prejuízos do afastamento do 

oficial, levando em consideração a data provável de promoção do oficial ao 

posto subsequente e a cogitação de sua turma para cargo de comando. Esse 

procedimento deverá, impreterivelmente, dar entrada na DIRENS até a data 

prevista no calendário de eventos anexo a esta Norma. 

3.3.3 Os adiamentos por interesse particular serão solicitados mediante 

requerimento do interessado, por meio da cadeia de comando, ao Diretor de 

Ensino, devendo dar entrada nessa Diretoria, impreterivelmente, até a data 

prevista no calendário de eventos anexo a esta Norma. 

3.3.3.1 O oficial poderá ter a sua matrícula adiada uma única vez, por 

interesse particular, para realizar os cursos da EAOAR e da ECEMAR. Um 

segundo pedido de adiamento por interesse particular será considerado 

desistência definitiva do curso. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 07, Funcionamento da seleção institucional  

A ICA 37-748, em seu item 1.5 COMPETÊNCIAS, especifica que a 

responsabilidade pela seleção intelectual é da CPO e da DIRENS: 

1.5 COMPETÊNCIAS 

1.5.1 COMPETE À DIRENS 

d) proceder à cogitação e à ordem de matrícula para os cursos da ECEMAR 

e da EAOAR, publicando-as em BCA. 

1.5.6 COMPETE À CPO 

a) encaminhar à DIRENS os nomes dos oficiais selecionados e dos não 

selecionados; 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 08, Funcionamento da seleção intelectual. 

A legislação em vigor da FAB (ICA 37-748) não prevê uma seleção intelectual 

formal, somente a realização do Exame Preparatório ao CCEM, que é similar ao 

CP/CAEM ministrado pela ECEME. Não existe um Concurso de Admissão. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 09, Revisão ou vista de prova. 

Como o processo de seleção da FAB não possui seleção intelectual, não existe 

a necessidade de revisão ou vista de provas. 
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- FATOR DE COMPARAÇÃO 10, Preenchimento das vagas. 

Ao analisarmos o Anexo F da ICA 37-748, observamos que são 

disponibilizadas de 81 a 108 vagas/ano (Capacidade de Operação “normal” da 

Escola), no CCEM-A, destinado aos oficiais de carreira da FAB formados na AFA 

(Aviadores, Intendentes e de Infantaria). 

 

Figura 2 

 

Após a seleção por parte da CPO, a DIRENS providenciará a publicação dos 

candidatos aptos a matricula no CCEM: 

1.3.9 MATRÍCULA 

 Ato de admissão para os cursos e para os estágios, por meio de 

publicação em Boletim do Comando da Aeronáutica (BCA), decorrente da 

ordem de matrícula emanada pela Diretoria de Ensino (DIRENS), para os 

oficiais-alunos que se apresentarem para a realização do curso 

 No caso dos cursos a distância, a apresentação será por meio do 

registro em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), isto é, será 

considerado efetivamente matriculado o aluno que efetuar o registro no curso 

à distância. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 11, Funcionamento do CCEM. 

Observa-se que em seu Capitulo 2, as ICA 37-748 estabelecem diferentes tipos 

de CCEM, apresentando fases à distância e presencial junto a UNIFA: 
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2.2 CCEM 

2.2.1. O CCEM será realizado em dois módulos sequenciais e ininterruptos, 

o CBCEM e o CACEM, sendo obrigatória a aprovação no CBCEM para a 

realização do CACEM. 

2.2.2 Os Quadros de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria realizam 

o CCEM-A e os Quadros de Oficiais Médicos, Dentistas, Farmacêuticos, 

Engenheiros e Especialistas em Aviões, em Comunicações, em Armamento, 

em Fotografia, em Meteorologia, em Controle de Tráfego Aéreo e em 

Suprimento realizam o CCEM-ES. 

2.2.3 O CCEM poderá ser substituído por curso em instituição de altos 

estudos integrante da estrutura do Ministério da Defesa ou em instituição no 

-exterior, conforme diretrizes especificas da DIRENS. 

2.2.5 Ao concluírem com aproveitamento a fase EAD, os oficiais matriculados 

no CCEM-A serão transferidos para a UNIFA para a realização da fase 

presencial (CACEM). Os oficiais superiores matriculados no CCEM-ES, após 

a conclusão com aproveitamento da fase EAD e durante a fase presencial, 

ficarão vinculados administrativa e disciplinarmente à UNIFA. 

 

1.3.7 CURSO DE COMANDO E ESTADO-MAIOR (CCEM) 

 O CCEM é um curso regulamentar de carreira que tem por finalidade 

capacitar oficiais superiores para o exercício das funções de Estado-Maior e 

para o desempenho de cargos de Comando, de Direção e de Chefia. O CCEM 

ministrado para os Quadros de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria 

da Aeronáutica intitula-se CCEM-A; e para os Quadros de Oficiais Médicos, 

Dentistas, Farmacêuticos, Engenheiros e Especialistas em Aviões, 

Comunicações, Armamento, Fotografia, Meteorologia, Controle de Tráfego 

Aéreo e Suprimento Técnico intitula-se CCEM-ES. Ambos os cursos são 

compostos por dois módulos: o Curso Básico de Comando e Estado-Maior 

(CBCEM) e o Curso Avançado de Comando e Estado-Maior (CACEM) 

  

1.3.7.1 Curso Básico de Comando e Estado-Maior (CBCEM) 

O CBCEM é o primeiro módulo do CCEM, realizado por oficiais do 

CCEM-A e CCEM-ES, na modalidade à distância, com período e conteúdo 

diferenciados, e sob  responsabilidade da Escola de Comando e Estado-

Maior da Aeronáutica (ECEMAR). 

 

1.3.7.2 Curso Avançado de Comando e Estado-Maior (CACEM) 

O CACEM é o segundo módulo do CCE, a ser realizado na modalidade 

presencial na ECEMAR, com período e conteúdo diferenciados para o 

CCEM-A e CCEM-ES. 
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Da leitura dessa parte da legislação, observa-se que todos os oficiais 

selecionados realizam o 1º ano do CCEM de forma não presencial, por meio de EAD. 

Após a aprovação no módulo EAD, somente os oficiais oriundos da AFA são 

transferidos para a UNIFA e realizam o CCEM de forma presencial na UNIFA (CCEM-

A). Os demais oficiais realizam a 2ª fase (CCEM-ES) de forma semipresencial, pois 

não são transferidos para à UNIFA, apenas ficam vinculados para fins administrativos 

e disciplinares. 

Além disso, a ICA 37-745 apresenta, de forma mais específica, a duração do 

CCEM dos oficiais oriundos da AFA, que é de 02 (dois) anos, sendo um ano no modulo 

de ensino à distância e outro ano no módulo de ensino presencial junto a ECEMAR. 

4.3 DURAÇÃO DO CURSO 

4.3.1 O CCEM-A terá uma duração total de dois anos letivos com 

módulos sequenciais e ininterruptos, sendo o primeiro na modalidade a 

distância e, o segundo ano na modalidade presencial, com, no mínimo, 180 

dias letivos. 

4.3.2 Terá uma carga horária total de, aproximadamente, 2022 tempos. 

Destes, 520 tempos serão destinados aos conteúdos em EAD; e 1502 tempos 

para os conteúdos presenciais. A carga horária real do curso será de 1851 

tempos; e a diferença de 171 tempos será destinada às atividades 

administrativas e de complementação da instrução. 

 

Conclui-se, parcialmente, que a FAB não adota um Concurso de Admissão, 

entretanto afunila a carreira de oficial QEMA realizando uma seleção institucional que 

não contempla a todos os oficiais superiores (Tenente Coronel e Major) com vagas no 

seu CCEM. 

 

2.3 A ATUAL LEGISLAÇÃO DO CONCURSO DE ADMISSÃO AO C-EMOS, 

MINISTRADO PELA EGN. 

 

A Marinha do Brasil (MB) regula anualmente as condições de execução do seu 

concurso de admissão. Por meio de portaria da Escola de Guerra Naval (EGN), que 

fica localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, são emitidas as Instruções 

Reguladoras para o Exame de Seleção ao Curso de Estado-Maior para Oficiais 

Superiores. 
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Uma das legislações base referente ao C-EMOS são as Normas para os cursos 

ministrados na Escola de Guerra Naval - EMA-432 (5ª Revisão). Segundo essa 

legislação, o Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores 2019 (C-EMOS/2019), 

teve uma seleção intelectual, similar a seleção empregada pelo EB por intermédio da 

ECEME. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 01, Finalidade da Legislação. 

Em seu capítulo 5, as Normas para os cursos ministrados na Escola de Guerra 

Naval - EMA-432 (5ª Revisão) estabelecem a finalidade da legislação em vigor. 

Observa-se que essa norma aborda somente assuntos atinentes ao Exame de 

Seleção do C-EMOS, permitindo aos oficiais da Marinha terem informações precisas 

e oportunas com relação ao processo de seleção que ocorre no âmbito da Força 

Naval: 

CAPÍTULO 5 - NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE SELEÇÃO 

AO C-EMOS 

5.1 – PROPÓSITO 

Estabelecer as normas para a aplicação do Exame de Seleção ao C-EMOS 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 02, Universo de seleção. 

Observa-se que existe um universo de seleção específico e bem restrito, no 

tocante ao C-EMOS. Somente os oficiais oriundos da Escola Naval e do Quadro 

Complementar do Corpo da Armada (Corpo da Armada, Corpo de Fuzileiros Navais e 

Corpo de Intendentes Militares) podem realizar o C-EMOS. Dessa forma, fica 

evidenciado que o oficial da Marinha, não oriundo da Escola Naval ou com acesso 

pelo Quadro Complementar do Corpo da Armada (QCCA), não tem oportunidade de 

realizar o concurso de admissão ao C-EMOS: 

Faixa Indicada para Seleção ao C-EMOS 

A faixa indicada para seleção ao C-EMOS será definida de acordo com as 

seguintes normas: 

a) a faixa de oficiais do CA, CFN e CIM a ser indicada pela 

DGPM/CGCFN, e constante do Plano Corrente para inscrição no processo 

seletivo, corresponderá a dos CC no terceiro ano do posto, devendo ser 

posteriormente acrescidos a esta faixa os oficiais que vierem a ser 

reprovados no processo seletivo anterior, em primeira oportunidade, bem 

como os que tiverem obtido concessão para adiamento da inscrição no ano 

anterior; 
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Outra legislação importante que orienta o processo seletivo ao C-EMOS é o 

Plano de Carreira dos Oficiais de Marinha (PCOM). Nessa legislação observa-se que 

o C-EMOS é realizado pelo Corpo da Armada (CA), pelo Corpo de Fuzileiros Navais 

(CFN) e pelo Corpo de Intendentes Militares (CIM). Observa-se também que os oficiais 

do Quadro Técnico Especial (QTE), similar a Qualificação Funcional Especial (QFE) 

do EB, não realizam o C-EMOS. 

O C-EMOS é destinado a ampliar o conhecimento dos oficiais do CA, CFN e 

CIM, exceto opção QTE, visando às funções de Estado-Maior e de 

Assessoria de alto nível, com ênfase em Planejamento Estratégico e 

Operações Navais. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 03, Pré-requisitos que os candidatos devem 

atender. 

Segundo o Capitulo 3 da EMA-432, a matrícula nos diversos cursos ministrados 

na EGN será concedida aos oficiais da Marinha que satisfizerem aos requisitos 

estabelecidos no Plano de Carreira de Oficiais da Marinha (PCOM), que são: possuir 

o Curso de Estado Maior para Oficiais Intermediários (C-EMOI), que é um curso similar 

ao CP/CAEM, e possuir o C Ap (Curso de Aperfeiçoamento), que é similar ao Curso 

ministrado na EsAO. 

No subitem 3.5 observa-se que as matrículas no C-EMOS estarão 

condicionadas à seleção pela CPO, à aprovação nas provas de conhecimento e ao 

interesse do serviço. 

Além disso, o PCOM estabelece o período da carreira em que o C-EMOS deve 

ser realizado: 

2.3.15 - Realização do C-EMOS  

O C-EMOS será realizado a partir do quinto ano do posto de CC, devendo 

estar concluído até o final do segundo ano do posto de CF, com exceção dos 

militares designados para os cargos de Imediato de SN, que deverão realizar 

a partir do primeiro ano do posto de CF, devendo concluí-lo até o final do 

segundo ano do mesmo posto. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 04, Processo de inscrição. 

Com relação ao processo de inscrição, o PCOM define como será esse 

processo em seu Capitulo2. ). O pessoal na faixa de seleção (descrito nos fatores de 
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comparação02 e 03) é inscrito pelo setor de pessoal (faixa de indicação) sendo a 

DGPM responsável pelo CA e CIM, e o CGCFN pelos FN: 

2.14.3 - Faixa Indicada para Seleção ao C-EMOS 

A faixa indicada para seleção ao C-EMOS será definida de acordo com as 

seguintes normas: 

a) a faixa de oficiais do CA, CFN e CIM a ser indicada pela 

DGPM/CGCFN, e constante do Plano Corrente para inscrição no processo 

seletivo, corresponderá a dos CC no terceiro ano do posto, devendo ser 

posteriormente acrescidos a esta faixa os oficiais que vierem a ser 

reprovados no processo seletivo anterior, em primeira oportunidade, bem 

como os que tiverem obtido concessão para adiamento da inscrição no ano 

anterior; 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 05, Quantidade de fases no processo de 

seleção. 

Segundo o PCOM, a Marinha adota um processo seletivo constituído de duas 

fases para definir a quantidade de candidatos que serão inscritos no concurso de 

admissão ao C-EMOS, existindo uma seleção institucional anterior ao exame de 

seleção: 

2.13 - CURSO DE ESTADO-MAIOR PARA OFICIAIS SUPERIORES 

[...] 

2.13.2 - Processo Seletivo para o C-EMOS 

O processo seletivo para o C-EMOS será constituído de duas etapas:  

a) a seleção pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO); 

b) o exame de seleção. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 06, Existência de possibilidade de dispensa de 

alguma fase do processo de seleção. 

Com relação a dispensa de alguma fase do processo, tanto a EMA-432, quanto 

o PCOM não preveem esse tipo de situação; 

Observa-se que o PCOM prevê a possibilidade de adiamento da matricula para 

aqueles oficiais que já foram selecionados pela CPO e que, entretanto, se encontram 

impedidos de realizar o exame de seleção (quer seja por interesse da Força ou por 

interesse particular). Nesse caso, o militar não precisa passar novamente pela seleção 

da CPO:  

2.14.3 - Faixa Indicada para Seleção ao C-EMOS 
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A faixa indicada para seleção ao C-EMOS será definida de acordo com as 

seguintes normas: 

a) [...] 

b) os oficiais que estiverem exercendo cargos de Comando ou Direção 

no ano previsto para a realização do exame de seleção, ou que, por motivo 

de força maior, reconhecido como tal pela Administração Naval, se julguem 

impossibilitados de realizá-lo, poderão solicitar à DPMM ou ao CPesFN, 

conforme o caso, mediante requerimento, o seu adiamento para o ano 

seguinte, sem perda de oportunidade; 

c) o requerimento de que trata a alínea anterior deve dar entrada na 

DPMM ou CPesFN até 90 (noventa) dias antes da data de realização da 

primeira prova e, nos casos motivados por força maior, deve explicitar, 

claramente, o fato gerador do impedimento; e 

d) as concessões para adiamento da inscrição no processo seletivo 

implicarão em perda de oportunidade, exceto nos casos previstos na alínea 

b deste inciso. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 07, Funcionamento da seleção Institucional. 

No que tange o funcionamento da seleção institucional, a EMA-432 e o PCOM 

não abordam de forma detalhada como essa seleção ocorre, somente citam que ela 

é responsabilidade da CPO. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 08, Funcionamento da seleção Intelectual. 

A EMA-432 prevê que os oficiais candidatos ao C-EMOS devem ser 

submetidos a um Exame de Seleção, que é estabelecido anualmente por meio das 

normas reguladoras, sofrendo atualizações a cada exame, ocorrendo alterações 

progressivas, permitindo que a EGN, por meio do E-EMOS, atenda às necessidades 

dos Corpos e que pertencerem os Oficiais-Candidatos:  

5.2 - CANDIDATOS AO EXAME 

Conforme estabelecido no PCOM, os oficiais da MB que forem candidatos ao 

C-EMOS serão submetidos a Exame de Seleção, segundo as diretrizes 

alinhadas a seguir. 

O nível mínimo de suficiência nos conhecimentos profissionais e gerais 

imprescindíveis ao prosseguimento da carreira e ao atendimento dos cursos 

de altos estudos militares será anualmente estabelecido pelas normas 

reguladoras do exame, a serem elaboradas e distribuídas pela EGN aos 

candidatos. Essas normas serão atualizadas para cada exame, à vista da 

experiência adquirida ao longo do tempo, incluindo-se, progressivamente, 
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alterações, de modo a atender às necessidades dos Corpos a que 

pertencerem os Oficiais-Candidatos (OC) ao C-EMOS. 

 

Conforme a Portaria nº 91/2018 da EGN, que regula os detalhes do Exame de 

Seleção ao C-EMOS 2020, observa-se que o exame é realizado em cinco dias. Existe 

a cobrança com relação ao idioma inglês e além disso, de assuntos mais voltados 

para a área militar do Oficial-Candidato (1º dia). Também existem assuntos mais 

voltados para o nível estratégico (4º e 5º dia): 

4 - DAS PROVAS 

4.1 - Os oficiais CA, IM e FN farão as seguintes provas, de acordo com o 

cronograma de eventos previsto no Apêndice II a este anexo: 

a) 1º dia: Operações Navais (CA); Serviço de Intendência (CIM); e Operações 

de Fuzileiros Navais (CFN); 

b) 2º dia: Estratégia e Planejamento Militar;  

c) 3º dia: História; Geopolítica e Inglês;  

d) 4º dia: Direito e Relações Internacionais; e 

e) 5º dia: Política e Economia.  

4.2 - Na Prova de Inglês, tanto as perguntas como as respostas serão 

formuladas e respondidas em português. 

 

Ademais, nessa mesma portaria, nota-se que as provas abarcam questões 

objetivas, subjetivas e discursivas: 

4.3 - As provas serão elaboradas com questões objetivas, subjetivas e 

discursivas. 

 

Ainda com relação a Portaria nº 91, observa-se que é autorizada a consulta a 

determinadas publicações, não devendo as mesmas ter qualquer tipo de anotação ou 

marca 

4.4 - As publicações de uso autorizado durante a realização das provas, nos 

casos previstos no Apêndice I, não poderão conter qualquer tipo de 

informação, exceto aquelas constantes do texto original. Não será permitida 

a utilização de índices, indicadores, orelhas, marcas, anotações, mementos 

ou de qualquer outro recurso. Caso seja constatado, durante as provas, 

qualquer alteração não permitida às publicações passíveis de consulta será 

atribuído grau zero à prova do OC, bem como participado ao titular da sua 

OM, a fim de que sejam adotadas as medidas disciplinares julgadas 

adequadas. 
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No tocante ao tempo destinado a realização do Exame, a Portaria nº 91 prevê 

o tempo de 4 horas: 

4.5 - As provas serão organizadas de forma que os OC tenham condições de 

responder a todas as questões dentro do tempo estipulado. 

4.6 - O tempo máximo destinado à realização das provas previstas para um 

mesmo dia (caderno de provas) será de quatro horas (4). Esse tempo 

constará da folha de rosto das provas a serem distribuídas nos dias do 

Exame.  

 

No que concerne a possibilidade de identificação ou marcação do Exame, a 

Portaria nº 91 prevê as ações que não devem ser tomadas pelo Oficial-Candidato, 

bem como as penalidades a serem impostas em caso de não observação das 

referidas proibições: 

4.11 - Para a realização das provas, os OC deverão observar os seguintes 

procedimentos: 

[...] 

e)  Não assinar e não deixar, nas provas ou nas capas, qualquer marca 

ou indício que permita a identificação do OC. Recomenda-se especial 

cuidado com esse procedimento, pois se não for cumprido, será atribuído 

grau zero (0) à prova, com a consequente eliminação do OC; e 

f)  Ao sinal de fim de prova, os OC deverão interromper imediatamente a sua 

resolução e aguardar o recolhimento das provas pelos fiscais. A 

inobservância dessa recomendação invalidará a prova, que receberá 

grau zero, com a consequente eliminação do OC. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 09, Revisão ou vista de prova. 

Ainda com relação as Instruções Reguladoras do C-EMOS em vigor, observa-

se que os candidatos reprovados podem realizar uma vista de provas e solicitar 

revisão das mesmas. 

10.2 - A vista de prova será concedida para todos os OC que não obtiverem 

o grau mínimo necessário à aprovação, os quais serão informados dessas 

notas por correspondência eletrônica, no correio Lotus Notes. A 

correspondência conterá um arquivo cifrado no programa ARGOS na chave 

dos respectivos OC. Essa ação visa agilizar as providências necessárias à 

realização da vista de prova. Os oficiais que não constarem do BONO que 

divulgará a relação inicial dos aprovados, e não receberem, por qualquer 

motivo, a citada correspondência, deverão fazer contato, de forma expedita, 

com a EGN. Para efetividade do processo acima descrito, faz-se necessário 

que os OC mantenham atualizadas as OM onde estejam lotados, a fim de 
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permitir que a EGN possa encaminhar corretamente a correspondência ao 

endereçado.  

10.3 - Os oficiais reprovados poderão realizar vista de prova, devendo suas 

OM remeter mensagem à EGN, conforme o modelo do Apêndice III. Somente 

serão consideradas as mensagens que derem entrada no Centro de 

Comunicações da EGN até a data prevista no Apêndice II.  

10.4 - O OC reprovado poderá ser representado na vista de prova por outro 

OC, desde que o nome deste conste da mensagem de solicitação de vista de 

prova prevista no Apêndice III.  

10.5 - Os recursos efetuados por ocasião da vista de prova serão 

endereçados ao Diretor da EGN, em única instância. Serão cumpridos os 

prazos previstos no Apêndice II. Deve-se observar que:  

a) só serão aceitos os recursos que se fundamentarem na bibliografia do 

exame constante do Apêndice I a este anexo, e em argumentação sólida;  

b) não serão aceitos recursos quanto aos critérios de correção; e  

c) o resultado de cada recurso será comunicado apenas ao candidato 

recorrente, via postal, por expediente classificado, não cabendo mais ao 

oficial requerente a apresentação de qualquer outro tipo de recurso.  

 As revisões devem ser conforme modelos disponibilizados no PCOM (figuras 3 

e 4) 

 

(figura 3) 
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(figura 4) 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 10, Preenchimento das vagas. 

Segundo as Instruções Reguladoras do C-EMOS em vigor, não existe um 

número fixo de vagas para o curso. O candidato aprovado no exame de seleção fará 

o curso no ano posterior. 

O propósito do exame é o de selecionar os oficiais que demonstrem 

apresentar o nível mínimo de suficiência nos conhecimentos profissionais e 

gerais, imprescindíveis ao prosseguimento da carreira e ao atendimento dos 

cursos de altos estudos militares. Esses conhecimentos servirão de base ao 

desenvolvimento do ensino a ser ministrado no C-EMOS. 

11.1 - De acordo com o subitem 5.3 da referência b, serão considerados 

aprovados no exame os candidatos que obtiverem nota mínima, por prova, 

igual a cinquenta por cento (50%) do grau máximo atingível. 

Na seleção para o C-EMOS, os seguintes critérios deverão ser observados: 

a) será confirmada a inscrição, no processo seletivo, para um número de 

oficiais correspondente à soma do número de vagas, acrescido de 20%, 

obedecido o critério de antiguidade; 

b) concorrem ao exame de seleção os oficiais selecionados pela CPO. Caso 

o número de oficiais selecionados seja inferior ao número total de vagas mais 

10%, haverá nova chamada de inscrições, para um número de oficiais 

correspondente a vinte por cento do número total de vagas; 

c) os oficiais aprovados, mas excedentes, atenderão no ano seguinte, sem 

necessidade de novo processo seletivo. 
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- FATOR DE COMPARAÇÃO 11, Funcionamento do CCEM. 

Com relação ao funcionamento do C-EMOS, a EMA-432 estabelece, em seu 

Capitulo 2, os critérios que norteiam o curso, como sua vocação para os aspectos 

conjunturais pertinentes; para os conceitos de mais alto nível da doutrina naval e do 

emprego dos componentes do Poder Naval; além de enfatizar o planejamento no nível 

operacional e as suas vinculações com os níveis estratégico e político, demonstrando 

seu alinhamento com a linha dos cursos de Altos-Estudos prevista pelo Ministério da 

Defesa (MD). Segundo o site da marinha, O C-EMOS é realizado na EGN e em regime 

de tempo integral, tendo a duração de dez meses. 

2.2.2 - Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS) 

Destinado aos oficiais CA, FN e IM (exceto para aqueles que optaram pelo 

C-QTE), é realizado na EGN, de forma presencial, em regime de tempo 

integral. 

O C-EMOS é primordialmente doutrinário. Apresenta aspectos conjunturais 

pertinentes; dissemina os conceitos de mais alto nível da doutrina naval e do 

emprego dos componentes do Poder Naval; enfatiza o planejamento no nível 

operacional (comandante de força naval e de Teatro de Operações Navais, 

respectivamente) e as suas vinculações com os níveis estratégico e político; 

detalha e destaca conceitos de estratégia militar, em especial aqueles 

aplicáveis à Guerra Naval; amplia os conhecimentos de gestão para a 

solução de problemas administrativos a serem enfrentados pelos Oficiais-

Alunos (OA) nas etapas subsequentes da carreira; e atualiza conhecimentos 

relativos à logística, política, economia, direito, ciência e tecnologia. A 

avaliação do curso será efetuada de acordo com as normas e instruções 

constantes do seu currículo. 

Adicionalmente, a critério da Administração Naval, serão inseridos nas grades 

curriculares do C-EMOS, conhecimentos complementares em áreas de seu 

interesse da Administração Naval. 

A estrutura detalhada do C-EMOS é apresentada em seu currículo e nas 

Instruções do Curso. 

 

Infere-se, parcialmente, que a MB busca formar somente a quantidade de 

oficiais com curso de Estado-Maior que atenda a demanda da Instituição. Os militares 

inseridos no universo de seleção para cursarem o C-EMOS são submetidos a um 

processo seletivo e um exame de seleção. Além disso, observa-se que os oficiais não 

oriundos do Corpo da Armada não podem realizar o C-EMOS. 
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2.4 O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

A Era do Conhecimento, como se entende este novo momento de nossa 

geração, tem sido um fator de inquietação permanente para as organizações, fazendo 

com que elas busquem, incessantemente, meios para gerenciar uma gama enorme 

de informações, procurando analisá-las, transformá-las em conhecimento e em ações. 

O Exército Brasileiro (EB) tem procurado se adaptar a esse novo momento, buscando 

capacitar seus quadros e rediscutindo seus paradigmas. (Maia Neto 2011) 

A sociedade brasileira tem exigido do Estado uma forte atuação em diversas 

áreas, cabendo às Instituições buscarem respostas a essas necessidades. O Exército 

Brasileiro tem procurado se adaptar a esse novo momento, buscando capacitar seus 

quadros e rediscutindo seus paradigmas (Maia Neto 2011) 

A transformação das organizações, dentre as suas várias motivações, pode 

partir dos anseios internos de seus integrantes, das pressões de seu ambiente 

externo, configuradas pela sociedade, por exemplo, e, da confluência dessas duas 

motivações. Com este foco, buscou-se a definição de Motta para transformação, por 

julgá-la mais apropriada para a contextualização das novas demandas: “Transformar 

é alterar a realidade ao mesmo tempo em que se muda a maneira de pensar; é crer 

no poder das ideias, nos limites da realidade e na capacidade infinita de os seres 

humanos buscarem novas formas de ser e de agir.” (2001, p. 59). 

A transformação pretendida pelo Exército nasceu da percepção de que as 

atuais capacidades do EB se encontram dissociadas da atual estatura político-

estratégica do Brasil, conforme o texto de apresentação do projeto constante no sítio 

virtual do EB6: (Da Silva 2013) 

O processo de Transformação do Exército tem sua origem no diagnóstico de 

que o Exército Brasileiro não dispõe de capacidades compatíveis com a 

rápida evolução da estatura político estratégica do Brasil, que caminha, 

rapidamente, para ocupar a condição de potência mundial. Percebeu-se que 

a modernização da Força Terrestre era incipiente e que a atual conjuntura 

demandava um processo bem mais amplo de mudança: a Transformação. 

Trata-se, portanto, de um processo que pretende conduzir o Exército ao 

patamar de força armada de país desenvolvido e ator mundial, capaz de se 

                                                                   

6 Disponível em <http://www.exercito.gov.br/web/proforca/apresentacao> . Acessado em 02 Abr 2019 
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fazer presente, com a prontidão necessária, em qualquer ponto da área de 

interesse estratégico do Brasil. 

A partir da percepção da necessidade de se transformar o Exército Brasileiro 

da Era Industrial para a Era do Conhecimento, fez-se mister um planejamento 

que determinasse um conjunto de ações estratégicas que conduziram esta 

Transformação – um Projeto de Força (PROFORÇA). Coerente com esta 

premissa, o PROFORÇA estabelece as bases para a Transformação do 

Exército Brasileiro, constituindo-se no seu principal projeto integrador. 

O PROFORÇA apresenta a concepção do Exército Brasileiro, baseada em 

capacidades, para os marcos temporais de 2015, 2022 e 2031, orientando o 

processo de Transformação, o qual será conduzido pelos Vetores de 

Transformação: Ciência & Tecnologia, Doutrina, Educação & Cultura, 

Engenharia, Gestão, Logística, Orçamento & Finanças, Preparo & Emprego 

e Recursos Humanos. 

 

A finalidade pretendida pelo Manual de Transformação do Exército é a de 

“...dar partida ao Processo de Transformação do Exército" (BRASIL, EB, 2010). 

Após apresentar algumas ideias centrais sobre quais são as novas ameaças e 

demandas na área da defesa, cabem alguns entendimentos de como o Exército 

Brasileiro está se reestruturando para atendê-las. Conforme citado anteriormente, o 

PTEx (2010a) foi elaborado com este propósito, definindo oito vetores que serão os 

propulsores da transformação organizacional, quais sejam: doutrina, preparo e 

emprego, educação e cultura, gestão de recursos humanos, gestão corrente e 

estratégica, C & T e modernização do material, logística e engenharia. (Maia Neto 

2011) 

Independentemente das ações a serem realizadas pelos vetores da 

transformação, entende-se que o foco principal deva ser o soldado, que, assim como 

um trabalhador do conhecimento (DRUCKER, 2002), caracteriza-se como um ser que 

busca no aprendizado e na capacitação a melhoria de seu desempenho e, também, a 

sua realização profissional e pessoal. Este trabalhador (e soldado) deverá estar 

preparado para agir com iniciativa própria e tomar decisões. O combatente do futuro 

(Projeto COBRA, da EBF) estará sendo preparado com conhecimento, material e 

equipamentos de alta tecnologia e deverá ter iniciativa e tomar decisões em um 

ambiente difuso na área de conflito onde for atuar. (Maia Neto 2011) 

Durante a carreira, o militar passa por constantes avaliações do desempenho, 

que possibilitam a sua preparação para sua atuação profissional. A valorização do 
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mérito quantifica o que ele conquista e realiza na sua carreira. No entanto, várias 

missões não exigem somente um tipo de avaliação e classificação, necessitando de 

outros parâmetros para a definição de quem irá realizá-las, inclusive a necessidade 

de possuir competências que antes não eram necessárias. Com o objetivo de somar 

conhecimento, habilidades, atitudes, valores e experiência, a gestão de pessoas e os 

currículos das escolas militares estão sendo modificados, passando a serem 

realizados por competências. (Maia Neto 2011) 

O modelo de educação continuada, já existente na Instituição, coloca-se como 

uma alternativa a ser utilizada. No entanto, fazer com que este novo militar, em 

especial o oficial, possa discernir na complexidade, decidir na incerteza e agir na 

adversidade, são novos desafios que teremos de enfrentar. (Maia Neto 2011) 

A reestruturação das organizações militares e da própria estrutura 

organizacional do Exército tem sido alvo de diversos estudos e parcerias com o meio 

acadêmico. A avaliação das dicotomias processuais, a superposição de estruturas, o 

foco nos processos e não nos resultados, são exemplos de ações que estão sendo 

revistas. (Maia Neto 2011) 

A capacitação dos quadros (oficiais e praças) no emprego de ferramentas 

gerenciais tem sido uma constante. Um exemplo disso é a elaboração de mapas 

estratégicos, como projeto piloto, por alguns Órgãos de Direção Setorial, e a sua 

utilização para a resolução de problemas gerenciais num ambiente onde a perspectiva 

financeira não é o foco principal do negócio. (KAPLAN e NORTON, 2004, p.437). No 

entanto, a confecção de mapas estratégicos e a definição de instrumentos de medição 

do desempenho em cada perspectiva, não têm se configurado como elemento 

propulsor do estabelecimento de uma gestão mais eficiente e eficaz. Algo que Kotter 

(1997) já previa ao apresentar os principais erros que as organizações cometem ao 

tentarem implementar as mudanças que julgam necessárias aos novos tempos 

(Ibidem, p.4 a 16). 

Outra característica da dificuldade de implementar mudanças em Instituições, 

principalmente nas seculares como o EB, é que as mudanças, geralmente, chocam-

se com os valores, as crenças, as normas, os princípios, enfim, com a cultura 

organizacional. Edgar Schein conseguiu expor essas dificuldades, ao relacionar as 

mudanças na cultura de um grupo com a liderança, o que parece ser o caso do 

Exército. Para Schein (2004, p.22), “cultura e liderança são dois lados da mesma 

moeda, em que os primeiros líderes criam culturas quando eles criam grupos e 
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organizações. Uma vez que as culturas existem, elas determinam os critérios de 

liderança e desta maneira quem será ou não será um líder”. (Maia Neto 2011) 

Com isso, a visão desse líder terá por foco a cultura na qual foi formado e assim 

sucessivamente, dificultando a inserção de novos paradigmas. O EB encontra-se 

nesta situação, porém a necessidade da mudança é maior do que a perspectiva de 

permanecer no paradigma da era pós-industrial. (Maia Neto 2011) 

O capítulo III do Manual de Transformação do Exército (3ª edição), intitulado 

“Como transformar o Exército” apresenta seis vetores da transformação: Doutrina, 

Preparo e Emprego, Educação e Cultura, Gestão de RH, Gestão Corrente e 

Estratégica, C&T e Modernização do Material, e Logística. O item Educação e Cultura 

é o que tangencia o assunto do presente trabalho, mais especificamente a parte onde 

fala de capacitação. (MTE, 3ª edição, 2010) 

Inicialmente, faz-se mister estabelecer a distinção entre educação e 

capacitação. A educação é a atividade destinada a produzir efeitos permanentes 

sobre os RH. Visa a promover o desenvolvimento pessoal, incidindo sobre as áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora, proporcionando os atributos necessários ao exercício 

da profissão. Ao longo dos tempos, a educação tem, sem solução de continuidade, 

recebido prioridade absoluta pelas lideranças da Força, não deixando de ser 

adequadamente contemplada com recursos de toda ordem, mesmo em períodos de 

sérias restrições orçamentárias. (MTE, 3ª edição, 2010) 

Em razão desses cuidados, geração após geração, o EB tem sido capaz de 

preservar seus valores fundamentais, graças aos comprometimentos gerados em 

nossas Escolas, em relação aos companheiros, à Instituição e a seus princípios, 

resultando um Exército disciplinado e coeso. Repousa aí nosso mais rico patrimônio, 

capaz de manter o entusiasmo e a devoção individual e coletiva, a despeito das 

precariedades permanentemente enfrentadas. Trata-se, portanto, de um bem que não 

pode, sob nenhuma hipótese, ser colocado em risco por qualquer empreendimento de 

transformação. (MTE, 3ª edição, 2010) 

A capacitação, por sua vez, destina-se ao desenvolvimento de habilidades 

específicas, com ênfase na realização de tarefas que exijam algum tipo de 

especialização. Seu alcance normalmente é limitado no tempo e no espaço e requer 

atualizações periódicas. A introdução de novas concepções, projetos, processos e 

equipamentos, tende a exigir um eficiente sistema de capacitação como condição 

essencial de êxito. (MTE, 3ª edição, 2010) 
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O uso dessa ferramenta no desenvolvimento de recursos humanos ocorre em 

nosso Exército, normalmente, não em decorrência de necessidades presentes 

específicas, mas sim em razão de dados colhidos ao longo de séries históricas.  

Por outro lado, conforme demonstra a figura 4, a disponibilidade de RH nos 

quais o Exército prematuramente deixa de investir causa o desperdício de talentos e 

o arrefecimento do entusiasmo profissional. (MTE, 3ª edição, 2010) 

 

figura 5 

  

Conclui-se, parcialmente, que o processo de transformação do Exército, dentre 

vários aspectos, busca valorizar e aproveitar todos os seus recursos humanos, 

evitando desperdiçar potenciais humanos. Dessa forma, observa-se que a legislação 

do CA/CAEM deve estar alinhada com esse pensamento do Exército, permitindo que 

um maior número de oficiais possa progredir na sua qualificação, por meio da 

realização do CCEM ou de algum outro curso que pudesse valorizar e estimular a 

mentalidade de inovação em nossos oficiais superiores, reduzindo o desperdício de 

recursos humanos de forma precoce. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa proposta neste trabalho buscou por meio do uso das legislações 

específicas em vigor, tentar expender o problema de pesquisa e atingir o objetivo de 

estudo proposto e identificar as semelhanças e diferenças entre a legislação em 

vigor que ampara o CA/CAEM e a legislação dos cursos congêneres das demais 
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Forças análogas, de forma que a mesma esteja alinhada com o processo de 

transformação do Exército Brasileiro. 

Assim, seguindo a Taxionomia de Vergara (2009), por meio de uma pesquisa 

qualitativa, buscou-se entender os fatos acerca dos fatores de comparação impostos. 

Ademais a pesquisa analisou as legislações em vigor, não sendo alvo desta 

pesquisa a evolução das legislações, ou o seu impacto para os interesses de 

capacitação profissional no âmbito do Exército. 

Assim, para um melhor entendimento foi selecionado como universo de 

pesquisa e análise as legislações dos seguintes cursos: C-EMOS (EGN) e CCEM 

(ECEME e ECEMAR). 

 

3.1 DINÂMICA DA PESQUISA  

 

A análise da legislação em vigor nas Forças Armadas, bem como o 

conhecimento da evolução das demandas por capacidades do Exército Brasileiro 

pode ser de grande valia para o fornecimento de indicadores que possam responder 

ao problema de pesquisa. 

A pesquisa proposta neste trabalho buscou, por meio do uso das fontes 

disponíveis, tentar expender o problema de pesquisa e atingir o objetivo de estudo 

proposto e dar subsídios para uma conclusão acerca das similaridades e diferenças 

entre as legislações da EGN, ECEME e ECEMAR, no tocante ao estabelecimento dos 

critérios para o ingresso nos Cursos de Altos Estudos de cada Força 

Assim, buscou-se identificar nas legislações da Marinha e da Força Aérea, um 

alinhamento com o projeto de transformação da Força Terrestre e que pudesse servir 

de orientação para sugestões de melhora na atual legislação do Exército. 

Neste mister, foram feitas coletas de dados, pesquisas na internet em sites 

relacionados ao tema, além de uma pesquisa. Os dados coletados foram analisados 

e comparados de forma a se buscar, de forma prospectiva, sugestões para a melhoria 

da atual legislação em vigor. 

Por fim, tendo por base o apresentado no estudo, a conclusão procurou mostrar 

alguns pontos da legislação do CA/CAEM que são contraditórios com o processo de 

transformação do Exército. 
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4.  COMPARAÇÃO DAS IRCAM COM AS ICA 37-748 e a EMA-432, BUSCANDO 

UM ALINHAMENTO COM O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA FORÇA 

TERRESTRE 

Ao analisarmos a documentação vigente que define os critérios para ingresso 

e seleção dos oficiais que cursarão o CCEM na FAB, nos deparamos com diversos 

pontos interessantes que podem servir de pontos de partida para uma melhoria no 

processo de seleção dos futuros oficiais do QEMA do EB, buscando um melhor 

alinhamento com o processo de transformação da Força Terrestre. 

  

- FATOR DE COMPARAÇÃO 01, Finalidade da Legislação. 

Da análise comparativa das três legislações, observa-se que a legislação da 

FAB se diferencia da legislação do EB no tocante a finalidade, sendo mais abrangente 

e prevendo todas as situações que envolvem o CCEM desde a cogitação para o 

CCEM até a conclusão do mesmo. No que tange a finalidade da legislação da Marinha 

para o C-EMOS, observa-se que essa é mais similar a finalidade da legislação do EB, 

atendo-se aos aspectos mais relevantes do Concurso de Admissão.  

Provavelmente essas diferenças e similitudes tenham resposta no fato da ICA 

37-748 não prever a execução de um exame de seleção intelectual, como o previsto 

na EMA-432, ou um concurso de admissão, como prevê a IRCAM. 

O processo de Transformação do Exército tem sua origem no diagnóstico de 

que o Exército Brasileiro não dispõe de capacidades compatíveis com a rápida 

evolução da estatura político estratégica do Brasil, que caminha, rapidamente, para 

ocupar a condição de potência mundial. Percebeu-se que a modernização da Força 

Terrestre era incipiente e que a atual conjuntura demandava um processo bem mais 

amplo de mudança: a Transformação (Da Silva, 2013). 

Os se comparar a IRCAM com as legislações das demais forças armadas 

brasileiras, observa-se que o Exército busca investir, assim como a MB, no fator 

meritocracia, posto que impõem aos seus oficiais um exame de seleção ou concurso 

de admissão que os obriga a buscar o auto aperfeiçoamento e a se manterem 

informados sobre assuntos julgados importantes para o bom desempenho da função 

de futuros oficiais de Estado-Maior e Comandantes de Organizações Militares (OM), 

demonstrando seu alinhamento com o processo de Transformação em pauta. 
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- FATOR DE COMPARAÇÃO 02, Universo de seleção. 

O universo de seleção previsto na IRCAM contempla os oficiais formados nos 

cursos da AMAN, do IME e os integrante do Quadro de Médicos do Serviço de Saúde. 

De forma similar, a ICA 37-748 seleciona o universo dos oficiais formados na AFA 

(escola de formação análoga a AMAN), do ITA (escola de formação análoga ao IME) 

e os oficiais médicos; entretanto também contempla os oficiais dentistas e 

farmacêuticos, bem como alguns especialistas (que possuem formação inicial na 

EEAR). A EMA-432 prevê como universo de seleção somente os oficiais oriundos do 

Corpo da Armada, ou seja, daqueles oriundos da Escola Naval (escola de formação 

análoga AMAN) e dos oficiais que entram pelo QCCA. 

Com isso, observa-se que a legislação do CCEM do EB, em comparação com 

a legislação do CCEM da FAB, deixa de contemplar seus dentistas e farmacêuticos, 

bem como seus oficiais do QAO (formação inicial análoga a da EEAR). Entretanto, no 

comparativo com a EMA-432, observa-se que o CCEM do EB contempla, além de 

seus oficiais de AMAN, o universo dos médicos e engenheiros militares. 

Ainda no tocante ao universo de seleção, observa-se que a IRCAM prevê que, 

a partir de 2023, quatro turmas de formação poderão realizar o CA CAEM. A FAB 

seleciona 1 turma por ano e a MB seleciona 2 turmas por ano. Tal fato demonstra que 

o universo de seleção dos militares do EB é maior do que os das Forças congêneres. 

Com relação ao Processo de Transformação do Exército, observa-se uma 

busca por ampliar a capacitação dos seus quadros, estimulando o desenvolvimento 

de habilidades específicas, com ênfase na realização de tarefas que exijam algum tipo 

de especialização. Seu alcance normalmente é limitado no tempo e no espaço e 

requer atualizações periódicas. (MTE, 3ª edição, 2010) 

Conforme demonstra a figura 4, vista anteriormente, a disponibilidade de RH 

nos quais o Exército prematuramente deixa de investir quando seus oficiais atingem 

o momento de cursar o CCEM é grande, e isso causa o desperdício de talentos e o 

arrefecimento do entusiasmo profissional. Para corrigir esse desalinhamento com o 

Processo de Transformação, o EB criou outras formas de tornar a carreira mais 

atrativa, como a possibilidade de ingresso na Qualificação Funcional Especial (QFE) 

e o Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (que não são alvos desse 

trabalho). Com isso, observa-se que, apesar do EB não proporcionar a todos os seus 

oficiais oriundos da AMAN, IME e do Quadro de Saúde a oportunidade de realizar o 

CCEM, visto que o número de vagas anual é inferior ao efetivo formado anualmente 
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nessas escolas, esses militares, que não optarem pela realização do CA CAEM ou 

que não lograrem êxito no concurso de admissão, podem se especializar em alguma 

outra área, reduzindo um possível desperdício de RH, demonstrando o alinhamento 

da atual legislação com as demandas do EB e de seu Processo de Transformação. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 03, Pré-requisitos que os candidatos devem 

atender. 

No comparativo das legislações observa-se que a IRCAM exige mais pré-

requisitos aos seus candidatos, sendo diferente das demais o fato de exigir habilitação 

em idioma estrangeiro. As três legislações exigem a conclusão, com aproveitamento, 

do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e seleção institucional. Assim como na 

legislação da FAB e da MB, exige-se a habilitação em um curso preparatório e a 

conclusão do curso de aperfeiçoamento. 

Assim sendo, por exigir esse auto aperfeiçoamento prévio (curso, concurso e 

habilitação em idiomas), infere-se que a IRCAM está alinhada com o Processo de 

Transformação do EB no tocante ao fator “estimulo ao desenvolvimento de 

capacidades”. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 04, Processo de inscrição. 

Com relação ao processo de inscrição, observa-se que, segundo a IRCAM, o 

militar, ao atingir o universo de seleção que o habilita a realizar o CA/CAEM, deve 

manifestar-se e requerer a inscrição via canal de comando. De forma distinta, tanto a 

FAB, por meio da ICA 37-748, como a MB, por meio da EMA-423 e do PCOM, 

selecionam seus oficiais automaticamente, quando esses ingressam no universo de 

seleção previsto para seus cursos de Comando e Estado-Maior. 

Ao analisar o Processo de Transformação do EB, observa-se que o processo 

de inscrição é irrelevante para as mudanças que o Exército vem buscando 

empreender. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 05, Quantidade de fases no processo de 

seleção. 

A IRCAM, assim como a EMA-432, prevê o processo de seleção em duas fases, 

sendo a primeira uma seleção intelectual e a segunda por meio de um exame de 

seleção ou concurso de admissão. A FAB só possui o processo de seleção 
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institucional, fazendo com que seus oficiais não precisem passar por um exame de 

seleção ou concurso de admissão. 

No tocante ao Processo de Transformação, ele prevê a busca pelo conhecimento, 

a modernização da Força e ações para capacitação dos quadros. Tais fatores são 

fundamentais para os oficiais que buscam a aprovação no CA CAEM, pois somente 

com a ampliação do cabedal de conhecimento e com a busca pelo auto 

aperfeiçoamento que esses conseguirão lograr o êxito pretendido, demonstrando o 

alinhamento da IRCAM com o processo de transformação. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 06, Existência de possibilidade de dispensa de 

alguma fase do processo de seleção. 

A IRCAM prevê a possibilidade de dispensa da realização do concurso de 

admissão, segunda fase do processo, para os oficiais aprovados em um concurso 

anterior e que solicitaram o trancamento da matricula no CCEM ou que tiveram sua 

matrícula trancada ex officio. De forma distinta, a EMA-432 prevê a possibilidade de 

adiamento da realização do exame de seleção. Existe também a possibilidade de 

dispensa do exame de seleção no caso de um oficial que foi aprovado anteriormente 

nesse exame, mas que não logrou classificação entre o número de vagas 

disponibilizadas, evitando que seus oficiais, que já atingiram os padrões necessários, 

tenham que passar novamente pelo processo seletivo. Diferentemente da EMA-432, 

a IRCAM não dispensa o candidato que tenha obtido o grau mínimo em concurso de 

admissão de realizar um novo concurso. O oficial que obtiver a nota mínima no 

concurso de admissão, mas não obtiver classificação dentro do número de vagas, terá 

que se submeter a um novo processo seletivo, tanto intelectual, como institucional. 

Nenhuma das legislações em análise prevê a possibilidade de dispensa da 

seleção institucional, bem como a dispensa de realização do exame de seleção ou 

concurso de admissão, nos casos da MB e do EB, respectivamente, demonstrando 

que o estimulo a capacitação dos quadros, estimulada pelo Processo de 

Transformação do Exército, está presente na Legislação vigente. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 07, Funcionamento da seleção Institucional. 

Em todas as legislações analisadas no presente trabalho existe a seleção 

institucional, entretanto, nenhuma delas especifica como ocorre essa seleção e quais 

são os critérios adotados.  
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Por meio da seleção institucional, o Exército avalia o desempenho de seus 

quadros e estimula seus oficiais a buscarem o auto aperfeiçoamento ao longo da 

carreira. Essa avaliação da Força, nessa fase da carreira, permite que o CA CAEM 

selecione, dentre aqueles que a Força identifica como possuidores das características 

de um oficial assessor de Estado-Maior, os prováveis melhores quadros e invista em 

oficiais comprometidos e que estão dispostos a auxiliar nas transformações que são 

necessárias. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 08, Funcionamento da seleção Intelectual. 

No que tange a seleção intelectual, a ICA 37-748 não prevê a seleção intelectual 

como parte do processo seletivo para a realização do curso de Comando e Estado-

Maior. Diferentemente, a IRCAM e a EMA-432 preveem essa fase, sendo que a 

IRCAM prevê um concurso de admissão e EMA-432 um exame de seleção. A 

diferença, entre o exame de seleção da MB e o concurso de admissão do EB, está no 

fato de que o candidato da MB precisa atingir o grau mínimo para ser aprovado, 

admitindo-se uma “fila de espera” para a realização do C-EMOS no ano seguinte, caso 

o número de aprovados seja maior que o número de vagas. A IRCAM prevê que não 

haverá uma “fila de espera”, o número de candidatos deve ser igual ou inferior ao 

número de vagas. Caso o número de aprovados seja superior ao número de vagas, 

os candidatos com maiores notas (classificação em ordem decrescente) serão os 

aprovados. 

Aqui, novamente, observa-se que a legislação está alinhada com o Processo de 

Transformação do EB, posto que estimula a busca pelo conhecimento, pela 

informação, por capacidades, cobrando que seus candidatos resolvam 

questões/problemas inéditos, sendo mais uma ferramenta para avaliação da 

capacidade de assessoramento do futuro oficial de Estado-Maior. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 09, Revisão ou vista de prova. 

Nesse aspecto, a ICA 37-748, por não prever uma seleção intelectual, não possui 

a previsão de realização de revisão ou vista de prova. A IRCAM, de forma similar, 

mesmo prevendo um concurso de admissão, também não contempla seus oficiais 

candidatos com uma revisão ou vista de forma. De forma dista as legislações do EB 

e da FAB, a EMA-432 prevê a possibilidade de revisão e vista de prova. 
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Nesse aspecto, acredita-se que a legislação peca ao não permitir uma revisão ou 

vista de prova. No atual mundo moderno, qualquer concurso possui um gabarito. Em 

todas as avaliações que os oficiais do Exército são submetidos ao longo da carreira, 

antes de chegar na fase de prestar o CA CAEM, desde a AMAN, passando pela EsAO, 

existem mostras de provas e a possibilidade de solicitar a revisão de alguma questão 

julgada como mal interpretada. Observa-se que nunca na história do concurso de 

admissão da ECEME houve mostras de provas, entretanto a Era do Conhecimento e 

o atual nível de circulação de informação, tornam esse tipo de ação desalinhada com 

o Processo de Transformação que o Exército planeja, principalmente no tocante a 

mudança de cultura e paradigmas. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 10, Preenchimento das vagas. 

Com relação ao preenchimento das vagas para o CCEM, a IRCAM prevê que esse 

preenchimento atenderá a quantidade de vagas fixadas pelo EME, seguindo se os 

critérios para a reversão de vagas não preenchidas, sendo o preenchimento das 

vagas destinadas aos candidatos sujeitos ao CA feito em obediência à ordem de 

classificação dos oficiais aprovados, não havendo a possibilidade de um candidato 

aprovado ser dispensado do concurso no ano seguinte. 

Diferentemente da IRCAM, a ICA 37-748, não prevê critérios específicos para 

o preenchimento de vagas, apresentando somente um quadro de capacidade 

funcional. As vagas são preenchidas após a seleção por parte da CPO, ficando a cargo 

da DIRENS providenciar a publicação dos candidatos aptos a matricula no CCEM. 

De forma similar a IRCAM, a EMA-432 não apresenta um número fixo de vagas 

para o curso. Na seleção para o C-EMOS é confirmada a inscrição, no processo 

seletivo, para um número de oficiais correspondente à soma do número de vagas, 

acrescido de 20%, obedecido o critério de antiguidade.  

Além disso, como já foi abordado anteriormente, diferentemente da IRCAM, a 

EMA-432, prevê que o candidato aprovado no exame de seleção, mas excedente, fará 

o curso no ano posterior, sem necessidade de novo processo seletivo, posto que o 

propósito do exame é o de selecionar os oficiais que apresentarem o nível mínimo de 

suficiência nos conhecimentos profissionais e gerais, imprescindíveis ao 

prosseguimento da carreira e ao atendimento dos cursos de altos estudos militares. 

Ademais, caso o número de oficiais selecionados seja inferior ao número total de 
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vagas mais 10%, haverá nova chamada de inscrições, para um número de oficiais 

correspondente a vinte por cento do número total de vagas. 

Dessa forma, observa-se que a EMA-432 favorece os oficiais que venham a 

obter um resultado positivo no exame, diferente da IRCAM que não permite ao 

candidato aprovado, mas excedente, ser matriculado no ano seguinte, devendo esse 

militar prestar um novo concurso, podendo ai haver um certo desalinhamento da 

IRCAM com o Processo de Transformação do Exército, no que tange ao não 

desperdício de recursos humanos e na avaliação do desempenho, posto que o oficial 

aprovado e não classificado dentro do número de vagas já foi avaliado e obteve os 

índices necessários para a aprovação no CA CAEM. 

 

- FATOR DE COMPARAÇÃO 11, Funcionamento do CCEM. 

A IRCAM não especifica como se dá o funcionamento do CCEM, sendo a 

legislação focada especificamente no processo seletivo para a matricula no CAEM. 

Diferentemente da IRCAM, a ICA 37-748 aborda o funcionamento do seu 

CCEM. Nota-se que o CCEM da ECEMAR é realizado em 02 anos, com o curso 

iniciando com uma fase de EAD, o CBCEM, com duração de 01 ano e posteriormente 

CACEM, que também tem duração de 01 ano. Além disso, observa-se que os oficiais 

oriundos da AFA (aviadores, infantes e intendentes) realizam o CCEM-A, sendo 

transferidos para a ECEMAR e realizando o CACEM todo de forma presencial, ao 

passo que os demais realizam o CCEM-ES, não ocorrendo a transferência para a 

ECEMAR, sendo realizado o modulo de CCE somente na modalidade presencial. 

No tocante ao C-EMOS, observa-se que o curso tem duração de 10 meses, 

todo ele na modalidade de ensino presencial, sendo o de menor duração de todos os 

três cursos, no tocante a fase presencial. O CCEM ministrado na ECEMAR tem 

duração de dois anos, com o primeiro ano no modo não presencial. Similarmente, o 

CCEM ministrado na ECEME também tem duração de dois anos, entretanto, o curso 

é todo no modo presencial. 

Levando em consideração o Projeto de Transformação da Força do EB, que 

visa valorizar e aproveitar os recursos humanos, sem haver desperdício prematuro, 

observa-se que é natural que um certo efetivo siga um caminho diferente ao da 

especialização via Curso de Comando e Estado-Maior. Esse hiato está sendo 

resolvido com a criação da Qualificação Funcional Especial (QFE) e com o Curso de 
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Gestão e Assessoramento de Estado-Maior, que atualmente é ministrado na Escola 

de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), na cidade de Salvador/BA. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A legislação que define critérios, universos e especificidades para a realização 

do CCEM no âmbito da ECEME passou por diversas mudanças, conforme os anos 

foram passando e as demandas da Força e do país foram mudando. O ingresso na 

Era da Informação/Conhecimento é um dos grandes objetivos do Exército. Abandonar 

a Era Industrial é o objetivo principal da Força Terrestre. Para isso, é necessário que 

o EB identifique onde as transformações são necessárias e adote procedimentos 

efetivos e rápidos para atingir essa demanda. 

Em síntese, a análise e comparação das legislações vigentes nas Forças 

Armadas fornecem subsídios preciosos para que se possam apresentar sugestões de 

melhoria para as IRCAM. A busca pelo alinhamento das IRCAM com o Processo de 

Transformação da Força, permite que estas sugestões de melhoria para a atual 

legislação vigente sejam oportunas e tenham o embasamento necessário para que os 

Comandantes, dos mais altos níveis, possam decidir alinhados com a Intenção do 

Comandante do Exército de modernizar a Força. 

Observa-se que os 11 fatores de comparação elencados, em sua maioria estão 

alinhados com o Processo de Transformação que o Exército vem implementando. Tal 

fato se dá as constantes revisões que a ECEME realiza na IRCAM, sempre buscando 

atender as demandas da sociedade e do EB. 

Os poucos fatores que se mostraram desalinhados com o Processo de 

Transformação são pontos da legislação que exigem uma visão mais macro e 

aprofundada para se dizer o porquê de ainda serem assim. Entretanto, é sabido que 

a ECEME tem buscado ao longo dos últimos anos melhorar cada vez mais a IRCAM, 

fruto das constantes mudanças que o mundo e a nossa sociedade vem sofrendo, 

posto que cada vez mais ela nos cobrar a atuação em diversas áreas, não aceitando 

que fiquemos limitados aos muros dos quarteis.  

Uma possibilidade de melhoria na IRCAM seria o estabelecimento de uma 

seleção mais rigorosa no módulo de ensino a distância (CP CAEM). Uma seleção mais 

aos moldes do CBCEM da FAB pode permitir selecionar melhor os oficiais superiores, 

servindo o desempenho no referido módulo como mais um dos fatores de seleção 
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para o ingresso no CCEM ou no CGAEM. Poderia ser aceito o grau 5,0 como o 

necessário para a aprovação no CP CAEM, entretanto, para poder realizar o CA 

CAEM, o oficial aluno deveria ter uma nota mais elevada, como, por exemplo, 6,0. 

Esse número é apenas uma sugestão, espelhando a opinião particular desse oficial. 

Por obvio isso demandaria um estudo mais minucioso (que não é alvo do presente 

trabalho) para se estabelecer os parâmetros referenciados anteriormente. 

Outra possibilidade seria o estabelecimento de um número máximo de inscritos. 

Observa-se que tanto a MB como a FAB adotam procedimentos para limitar o número 

de inscritos. Tal fato permitiria a ECEME ter melhores condições de corrigir as provas, 

de forma mais rápida e, talvez, mais eficiente. Nota-se que a Portaria Nº 587, de 7 de 

junho de 2017, no anexo do Concurso de Admissão (figura 1) já está buscando reduzir 

a quantidade de candidatos, por intermédio da redução da quantidade de 

possibilidade de realização do CA CAEM, o que poderá permitir aos corretores das 

provas terem melhores condições de correção. 

Conclui-se, ainda, que existe uma necessidade de maior clareza no processo 

do CA CAEM. Observa-se que a falta de um gabarito e a não possibilidade de uma 

vista as provas, por parte dos candidatos reprovados, tornam o processo menos claro. 

Em que pese o concurso de admissão ser secular e nesse grande espaço de tempo 

nunca ter tido uma mostra de prova, o Processo de Transformação do Exército nos 

cobra a mudança de paradigmas e cultura. Acredito que a redução da quantidade de 

possibilidades de realização do CA CAEM (figura 1) já está buscando permitir aos 

corretores das provas terem melhores condições de correção, o que poderá no futuro 

permitir a escola realizar uma mostra de prova ou aceitar pedidos de revisão. Como 

disse o Marechal Castello Branco: “Não ser cerimonioso com as ideias, nem ter 

receio das novas ideias, a fim de incorporá-las ou combatê-las, é fator para estar 

integrado ao espírito de seu tempo e para sempre evoluir.”  

Por fim, acredita-se que as IRCAM necessitam de mudanças pontuais e que, 

se adotadas no curto prazo, podem melhor atender os interesses da Força de atingir 

as capacidades da Era do Conhecimento. Essas mudanças podem permitir um melhor 

aproveitamento dos recursos humanos formados na AMAN, no IME e na EsSE, bem 

como aumentar a motivação dos quadros pela busca do conhecimento e do auto 

aperfeiçoamento.  
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