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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o Sistema de Voluntariado de Instrutores e Monitores (SisVIM) e 

demonstra as vantagens do uso desse sistema nos processos de nomeação de instrutores e monitores 

conduzidos pelos estabelecimentos de ensino do Exército Brasileiro. Tal abordagem se justifica 

pelo fato de que o SisVIM, por ser um sistema corporativo, é utilizado por diversas escolas e centros 

de instrução do Exército, aumentando o universo de candidatos aos processos seletivos de docentes. 

A finalidade deste trabalho é, portanto, apresentar o sistema como ferramenta de gestão de pessoal, 

buscando dados que possam demonstrar as benesses do seu uso. Este propósito foi conseguido 

mediante pesquisa básica e exploratória, revisando a bibliografia existente sobre o assunto, bem 

como documental, na análise de documentos originais produzidos durante a criação e implantação 

do sistema, obtidos junto ao Departamento de Educação e Cultura do Exército, Órgão de Direção 

Setorial do Exército responsável pelo gerenciamento do sistema. Os resultados da pesquisa 

mostraram que o SisVIM cumpre a sua finalidade de ser um instrumento complementar no processo 

de seleção de instrutores e monitores, uma vez que os estabelecimentos de ensino possuem outros 

meios de captação de docentes para os seus quadros. 

 

Palavras-chave: Ensino do Exército. Sistema de Gestão de Pessoal. SisVIM. 

 

 

RESUMEN 

 

Este documento presenta el Sistema de Voluntarios de Instructores y Monitores (SisVIM) y 

demuestra las ventajas de usar este sistema en el proceso de nombramiento de instructores y 

monitores realizado por los establecimientos educativos del Ejército de Brasil. Tal enfoque se 

justifica por el hecho de que SisVIM, al ser un sistema corporativo, es utilizado por varias escuelas 

del Ejército y centros de instrucción, lo que aumenta el universo de candidatos para los procesos 

de selección de maestros. Por lo tanto, el propósito de este documento es presentar el sistema 

como una herramienta de gestión de personal, buscando datos que puedan demostrar los 

beneficios de su uso. Este propósito se logró a través de la investigación básica y exploratoria, 

revisando la literatura existente sobre el tema, así como documentales, en el análisis de 

documentos originales producidos durante la creación e implementación del sistema, obtenidos 

del Departamento de Educación y Cultura del Ejército, Cuerpo Gobernante, sector del ejército 

 
1 Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Pós-graduado em Defesa Antiaérea pela 

Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea. Atualmente é Chefe da Divisão de Ensino da Escola de Artilharia de Costa 

e Antiaérea. E-mail: a.martins.rocha@hotmail.com. 
2 Mestrado em Administração pela Universidade Federal de Lavras e Avaliador do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
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responsable de la gestión del sistema. Los resultados de la encuesta mostraron que SisVIM cumple 

su propósito de ser un instrumento complementario en el proceso de selección de instructores y 

monitores, ya que las instituciones educativas tienen otros medios para atraer maestros para su 

personal. 

 

Palavras-chave: Enseñanza del Ejército. Sistema de gestión de personal. SisVIM. 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A evolução da administração de empresas e organizações, sejam elas públicas ou privadas, 

passou por grandes transformações no último século. E, a gestão de pessoas foi fator fundamental 

neste desenvolvimento. Os trabalhadores, que antes eram enxergados como mais um recurso para 

a produção de bens e oferta de serviços, hoje são vistos “como colaboradores, peças fundamentais 

na gestão estratégica de seus negócios” (RAMOS JUNIOR, 2018, p. 1). 

 

Esgotou-se o tempo em que se pensava que a gestão de RH, necessária nas estruturas 

organizacionais, era simplesmente um órgão em linha, que ocupava um sem-número de 

efetivos nos mais de vinte subsistemas que prestavam serviço à empresa e empregados. 

As organizações que ainda planejam e pensam RH... como uma área tático operacional, 

não estão, certamente, na primeira década do século XIX, entre aquelas que brilham nos 

holofotes ou na lista de “maiores e melhores” (MARRAS, 2013, p. 244) 

 

A seleção de funcionários é um dos processos executados pela gestão de pessoas. Por ser a 

porta de entrada das organizações, deve ser muito bem planejada, a fim de que se possa captar os 

melhores recursos humanos disponíveis. Os meios de tecnologia da informação e sistemas 

computadorizados facilitam o trabalho do gestor de pessoal, aumentando a eficácia do processo de 

seleção. 

Neste contexto, o Exército Brasileiro, instituição regular e permanente do Estado Brasileiro, 

evolui com a sociedade, e, portanto, busca aperfeiçoar os seus macroprocessos, incluindo a gestão 

de pessoal. A Força possui um sistema de ensino, chamado de Sistema de Ensino do Exército 

(SEE), voltado para a formação, especialização e capacitação dos seus quadros. Fazem parte do 

SEE diversos estabelecimentos de ensino, de formação técnica, superior e assistencial, que 

necessitam de professores, instrutores e monitores altamente capacitados (BRASIL, 1999). A 

seleção desses profissionais é criteriosa, demandando um planejamento cuidadoso e uma 

coordenação eficaz desde o mais alto nível, a fim de que o resultado seja satisfatório. 
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Este trabalho apresenta o Sistema de Voluntariado de Instrutores e Monitores (SisVIM), 

sistema este utilizado com ferramenta de apoio a seleção de docentes. O SisVIM é gerenciado pelo 

Departamento de Educação e Cultura do Exército, o principal Órgão de Direção Setorial da Força 

Terrestre para o SEE. O uso de sistemas informatizados de apoio à gestão de pessoal deve produzir 

vantagens aos seus usuários, e é por isso que o trabalho buscou dados do SisVIM que justifiquem 

a sua existência. 

Tal abordagem se justifica pelo fato de o SisVIM ser um sistema corporativo do Exército e 

disponível para diversos estabelecimentos de ensino, aumentando o universo de seleção 

(voluntários) à nomeação de professores, instrutores e monitores. 

É importante ressaltar também a importância do trabalho para o Departamento de Educação 

e Cultura do Exército, para os estabelecimentos de ensino subordinados a esse órgão e, num sentido 

mais amplo, para todo o Exército, pois o SisVIM foi criado justamente para preencher uma lacuna 

no processo de nomeação, tornando visíveis militares que por algum motivo poderiam estar alijados 

dessa atividade. 

A finalidade deste estudo é, portanto, apresentar aspectos gerais do SisVIM, suas 

funcionalidades, suas peculiaridades e vantagens. 

Este propósito foi conseguido mediante pesquisa básica e exploratória, revisando a 

bibliografia existente sobre o assunto, bem como documental, na análise de documentos originais 

produzidos durante a criação e implantação do sistema, obtidos junto ao Departamento de 

Educação e Cultura do Exército (DECEx), Órgão de Direção Setorial (ODS) do Exército 

responsável pelo gerenciamento do sistema. 

 

 

2 O PROCESSO DE NOMEAÇÃO DE INSTRUTORES E MONITORES NO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 

 

 O processo de nomeação de instrutores e monitores no Exército Brasileiro obedece aos 

princípios e as normas gerais para a movimentação de oficiais e praças da ativa. A movimentação 

de militares é ato administrativo, decorrente dos deveres e das obrigações da atividade militar, em 

servir em qualquer lugar do País ou mesmo do exterior, e serve como ferramenta de gestão de 

recursos humanos. Leva em consideração aspectos diversos da instituição militar, bem como as 

peculiaridades da profissão castrense (BRASIL, 1996). Dentre essas, pode-se destacar: 
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[...] Art 1º [...] I - o caráter permanente e nacional do Exército [...] IV - a operacionalidade 

da Força Terrestre em termo de pronto emprego [...] V - a predominância do interesse do 

serviço sobre o individual [...] VIII - a disciplina [...] IX – o interesse do militar, quando 

pertinente [...] X - a racionalização dos recursos destinados as movimentações (BRASIL, 

1996). 

 

Como parte do processo de movimentação, a nomeação de instrutores e monitores é encargo 

do Departamento-Geral do Pessoal (DGP), ODS do Exército, responsável por implementar a 

política de pessoal da Força (BRASIL, 2000). 

Por meio de sua Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM), o DGP, 

anualmente, estabelece “planos de movimentações” com a finalidade de regular as atividades 

referentes ao assunto. Esses planos servem ao Diretor de Controle de Efetivos e Movimentações 

como ferramenta de apoio à decisão (BRASIL, 2019). 

Dentre os diversos planos de movimentações criados pela DCEM, existe um chamado de 

Plano de Nomeação e Recondução de Professor, Instrutor e Monitor, conhecido internamente no 

Exército como Plano de Nomeação. Esse plano, especificamente, estabelece todas as normas e 

condicionantes para a nomeação de professores, instrutores e monitores nos estabelecimentos de 

ensino do Exército, regulando toda essa atividade. Cabe aqui destacar que, a nomeação tem por 

finalidade completar os cargos previstos desses profissionais nos Quadros de Cargos Previstos 

(QCP) das organizações militares voltadas ao ensino no Exército (BRASIL, 2019). 

Publicado o Plano de Nomeação, inicia-se o processo de nomeação de professores, 

instrutores e monitores. O plano fica disponível no sítio eletrônico da DCEM, no Sistema Único 

de Controle de Efetivos e Movimentações (SUCEM-NET). Dois ODS são responsáveis por 

inscrever as propostas de nomeação no SUCEM-NET. São eles: o Departamento de Educação e 

Cultura do Exército (DECEx) e o Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT). São esses dois 

departamentos do Exército que possuem estabelecimentos de ensino subordinados ou vinculados. 

O primeiro, responsável pela formação, aperfeiçoamento, altos estudos, especialização geral dos 

oficiais e praças e ensino assistencial, e o segundo pela formação de recursos humanos 

especializados em ciência e tecnologia. O foco deste trabalho está centrado no DECEx, que é o 

ODS mais significativo para o SEE (BRASIL, 2019). 

A elaboração das propostas de nomeação começa na base, ou seja, nos estabelecimentos de 

ensino. São estes os responsáveis por fazerem o processo seletivo inicial de instrutores e monitores, 

obedecendo as condicionantes previstas no Plano de Nomeação. Dentre as condicionantes pode-se 
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citar: atender o prescrito nas legislações que tratam sobre a movimentação de oficiais e praças do 

Exército Brasileiro; coerência entre o posto e a graduação e as habilitações do militar proposto as 

exigências do cargo a ser ocupado; prazo mínimo de dois anos entre nomeações; e não estar o 

militar proposto sub judice ou indiciado em inquérito policial militar (BRASIL, 2019). 

As condicionantes elencadas no parágrafo anterior são comuns a todos os estabelecimentos 

de ensino, cabendo a estes estabelecerem critérios específicos para a seleção de militares para a 

função de professor, instrutor e monitor. Os critérios específicos são importantes, pois visam 

adequar a proposta de nomeação ao perfil desejável de militar para exercer determinada função. 

Cada escola ou centro de instrução do Exército Brasileiro tem suas peculiaridades e 

particularidades, e, portanto, nada mais adequado que estas estabeleçam as suas regras. Essas regras 

são as mais variadas. Como exemplo, a norma que regula o processo de seleção de instrutores e 

monitores da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea diz que, para ser instrutor ou monitor 

daquele estabelecimento de ensino, o militar voluntário deverá ter sido pré-selecionado durante o 

curso realizado naquela Escola, por meio de votação entre seus pares, e ter tido no mínimo menção 

final de curso muito bom (BRASIL, 2015).   

Feita a seleção, os estabelecimentos de ensino enviam as suas Propostas de Nomeação para 

os órgãos ao qual são diretamente subordinados, ou seja, para quatro das diretorias subordinadas 

ao DECEX: Diretoria de Educação Superior Militar (DESMil), Diretoria de Educação Técnica 

Militar (DETMil), Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (DEPA) e Centro de 

Capacitação Física do Exército (CCFEx). De posse das propostas, as diretorias avaliam-nas, 

verificando se há coerência com as condicionantes previstas no “Plano de Nomeação”, dirimem 

possíveis conflitos de propostas entre os estabelecimentos de ensino que lhe são subordinados, e 

consolidam as informações, encaminhando-as ao DECEx (BRASIL, 2019). 

O DECEx, de posse das propostas, faz nova análise e consolidação, cadastrando-as no 

SUCEM-NET. Após o envio das propostas, cabe a DCEM a análise destas, com base na legislação 

pertinente a matéria, as diretrizes do chefe do DGP e a política de pessoal do Exército. Por fim, 

finalizando todo o processo, há a publicação das nomeações de instrutores e monitores em 

aditamento da DCEM. O fluxograma, apresentado na Figura 1 a seguir, resume todo o processo de 

nomeação. Cabe destacar que o processo é anual e segue cronograma previsto no Plano de 

Nomeação (BRASIL, 2019). 
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Fluxograma 1 – ações para nomeação de professor, instrutor e monitor 

 

Fonte: o autor (adaptado da coletânea SisVIM 2011). 

 

A seleção de instrutores e monitores, conduzida pelos estabelecimentos de ensino, até 2010, 

era baseada apenas em banco de dados interno da organização militar. Por vezes, ocorria a 

indicação, feita pelos docentes pertencentes a escola ou centro de instrução. Ou seja, era de suma 

importância que os estabelecimentos de ensino tivessem catalogados os militares aptos a missão 

de instruir. Com base nesse banco de dados e indicações eram feitos os “convites para nomeação” 

por meio de radiograma ou outro documento oficial. Desta forma, diversos militares eram alijados 

do processo de nomeação, pois, como vimos, os critérios específicos usados para a seleção de 

docentes, por vezes, valorizam o desempenho escolar do militar, enquanto aluno daquela escola ou 

centro de instrução. 

Pensando em aumentar o universo de seleção, militares da Assessoria de Recursos 

Humanos (ARH) do DECEx, liderados pelo Cel R1 Roberto de Souza Bezerra, idealizaram um 

sistema que proporcionasse a todos os militares, oficiais, subtenentes e sargentos do Exército, 

acesso ao processo de seleção de instrutores e monitores conduzido pelos estabelecimentos de 

ensino. Em contrapartida, aumentando o universo de seleção, os estabelecimentos de ensino 

melhorariam a capacidade de captar recursos humanos para comporem seus quadros de docentes. 

Assim, é criado no DECEx o Sistema de Voluntariado de Instrutores e Monitores (SisVIM). 

 

 

DECEM
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DECEx

ANALISA CONSOLIDA CADASTRA
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3 O SISTEMA DE VOLUNTARIADO DE INSTRUTORES E MONITORES (SisVIM) 

 

  

O SisVIM é uma ferramenta de tecnologia da informação (TI), idealizado pela ARH do 

DECEx no ano de 2009. Desenvolvido inicialmente pela Fundação Trompowsky no ano de 2010, 

foi colocado em operação, na internet, em setembro de 2011. O sistema fica hospedado em servidor 

na Assessoria de Tecnologia da Informação (ATI) do DECEx. 

O SisVIM tem como objetivos: aumentar o universo de seleção de militares para serem 

propostos para as funções de instrutor e monitor nos estabelecimentos de ensino do DECEx e dar 

a oportunidade de oficiais e praças, que não foram consultados por meio de convite formal ou outro 

meio, e que desejam ser docentes, fazerem parte do processo de seleção. Ou seja, ele amplia o 

banco de dados dos estabelecimentos de ensino, incorporando militares que, normalmente, não são 

considerados no processo de nomeação. 

Não existe legislação específica do SisVIM. Este utiliza-se das legislações referentes as 

movimentações de oficiais e praças, e, especificamente, do Plano de Recondução e Nomeação de 

Professores, Instrutores e Monitores, disponibilizado anualmente pela DCEM no SUCEM-NET. O 

cabedal jurídico e normativo do sistema é, portanto, externo, como em diversos tipos de sistemas 

utilizados pelo Exército. 

O SisVIM funciona da seguinte forma: considerando o ano A o primeiro ano de nomeação 

de professor, instrutor e monitor, em setembro do ano A menos dois (A–2) o sistema é 

disponibilizado no site do DECEx para o recebimento das inscrições, ou seja, para o cadastramento 

dos militares. No ano de 2019, o sistema ficou disponível por 30 (trinta) dias, de 1º a 30 de 

setembro. 

Até 2017, somente as turmas de formação de oficiais e sargentos aptas ao processo seletivo 

de professor, instrutor e monitor eram inseridas no sistema. Turmas que estavam em outros 

processos seletivos como, por exemplo, para comando de organização militar, missão no exterior 

ou realizando algum curso, não eram incluídas no banco de dados. Atualmente, todas as turmas de 

formação de oficiais e praças estão inseridas no sistema, ou seja, qualquer militar pode se cadastrar, 

isso porque a política de pessoal do Exército mudou bastante nos últimos anos, e a gama de cursos 

e estágios hoje disponíveis e outros processos seletivos permeiam toda a carreira do militar, 

impossibilitando as restrições à nomeação como antes. 
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Para acessar o sistema, o militar deverá ter um login e uma senha, que é a mesma usada 

para acessar a página de informações pessoais do DGP. Deverá confirmar dados cadastrais, 

extraídos de banco de dados corporativo do Exército, e complementar algumas informações 

importantes para o processo seletivo, como dados sobre o cônjuge, condição de saúde e problemas 

judiciais (figura 1). Deverá também escolher 10 (dez) estabelecimentos de ensino por ordem de 

prioridade (figura 2). 

 
Figura 1 – Página SisVIM (dados pessoais) 

 

Fonte: http://sisvim.decex.eb.mil.br/candidatos/dados_pessoais.xhtml?faces-redirect=true (2019) 

 

Figura 2 – Página SisVIM (candidato) 

 

Fonte: http://sisvim.decex.eb.mil.br/candidatos/ranking.xhtml 

http://sisvim.decex.eb.mil.br/candidatos/dados_pessoais.xhtml?faces-redirect=true
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Por estar aberto a todos os oficiais e sargentos do Exército, o SisVIM possui um campo 

destinado a manifestação da voluntariedade do militar em ser ou não professor, instrutor ou 

monitor. Há um incentivo de acesso ao sistema por parte dos comandantes em todos os níveis, para 

fins estatísticos e de pesquisa. Caso o militar não seja voluntário, ele deverá expressar o motivo 

dessa escolha, dentro de um rol já previsto no sistema. Cabe ressaltar que, mesmo finalizada a 

inscrição, o militar a qualquer momento e até o último dia de inscrição, poderá acessar o sistema e 

mudar o voluntariado e, até mesmo, a ordem de prioridade de escolha dos estabelecimentos de 

ensino. 

Finda a primeira fase, em outubro de A-2 é disponibilizado o Relatório do Processo de 

Seleção para Instrutor e Monitor (RPSIM), documento que é acessado no próprio sistema pelas 

seções dos estabelecimentos de ensino responsáveis pela seleção de docentes. O RPSIM, em sua 

última versão, é bastante interativo, intuitivo e possui diversas funcionalidades. As funcionalidades 

do RPSIM serão abordadas no capítulo seguinte. 

Em suas versões mais antigas o RPSIM era um documento impresso. Evoluiu para arquivo 

digital e, atualmente, é totalmente interativo. No início do sistema o RPSIM levava pelo menos um 

mês para ser confeccionado. Atualmente, ele é praticamente automático, estando disponível aos 

estabelecimentos de ensino um dia após o término da fase de inscrição. 

Com o RPSIM disponível, os estabelecimentos de ensino o utilizam como mais uma 

ferramenta de seleção. Nessa fase, portanto, devem ser elaboradas as Propostas de Nomeação, 

atividade de suma importância desenvolvida por essas organizações militares. As Propostas de 

Nomeação são tabelas que constam os dados do militar proposto, bem como a referência do cargo 

que será ocupado por este e suas habilitações. Para cada vaga de instrutor e monitor, o 

estabelecimento de ensino poderá indicar até três voluntários, em ordem de prioridade. 

Os prazos para a elaboração das Propostas de Nomeação, sua análise e consolidação segue 

o calendário previsto no Plano de Nomeação, com já dito. Mas, de uma maneira geral, o mês de 

outubro destina-se ao Plano de Recondução e os meses de novembro a dezembro de A-2, e janeiro 

de A-1 são destinados a elaboração das propostas de nomeação pelos estabelecimentos de ensino. 

O mês de fevereiro de A-1 é destinado a análise e consolidação dessas propostas pelas 

diretorias e pelo DECEx, e até novembro de A-1 é destinado a análise, consolidação e publicação 

das nomeações pela DCEM. O fluxograma 2 resume todo o processo de nomeação com o emprego 

do SisVIM. 
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Fluxograma 2 – Fluxograma SisVIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (adaptado da coletânea SisVIM 2011). 

 

Cabe ressaltar que toda essa sistemática ocorre anualmente, portanto há uma sobreposição de 

fases no decurso do ano. Ou seja, enquanto o estabelecimento de ensino está analisando os 

candidatos a docentes e elaborando as propostas de nomeação, a DCEM está publicando os 

nomeados do processo iniciado há 2 anos antes. Esse dinamismo na seleção de instrutores e 

monitores requer das organizações envolvidas empenho e dedicação constante. 

 

4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Este trabalho apresenta o SisVIM, sistema de informação do Exército utilizado como 

ferramenta de apoio à gestão de pessoal. Além disso, demonstra as vantagens do seu uso pelos 

estabelecimentos de ensino, pois aumenta o universo de seleção, potencializando o processo de 

nomeação. A principal finalidade e objetivo do trabalho é, portanto, esclarecer os principais 

aspectos do sistema em questão, e por isso, de acordo com Gil (1999), é possível enquadrá-lo em 

uma pesquisa básica e exploratória.  

Quanto aos procedimentos, consoantes com Lakatos e Marconi (1991), trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, haja vista que foram consultadas obras referentes a gestão de pessoas, 
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normas e legislações internas do Exército Brasileiro e artigos científicos e monografias disponíveis 

na rede mundial de computadores e bibliotecas. 

 Ainda segundo Lakatos e Marconi (1991), a pesquisa realizada foi também documental, já 

que foram usadas fontes primárias de pesquisa, como documentos e anotações da equipe que 

idealizou, implantou e, atualmente, trabalha no sistema. 

 

 

5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo inicial do SisVIM foi dar oportunidade a todos os oficiais, subtenentes e 

sargentos do Exército Brasileiro de participarem do processo de seleção de professores, instrutores 

e monitores dos estabelecimentos de ensino, tornando-se voluntários a missão de educar. A 

consequência positiva disso seria o aumento do universo de seleção e a potencialização do processo 

de nomeação. 

Ao analisar os dados disponíveis nos diversos documentos produzidos por cerca de dez 

anos (de 2009 a 2018) pela equipe do sistema, pôde-se fazer algumas considerações. 

A primeira delas é acerca do número de cadastrados no sistema desde sua criação. A 

seguir, segue a tabela 1, com a evolução dos cadastros de 2011 a 2018: 

 

Tabela 1 – Evolução dos cadastros do SisVIM 

ANO CADASTROS 

2011 1.604 

2012 6.624 

2013 12.949 

2014 20.868 

2015 20.878 

2016 36.175 

2017 15.938 

2018 19.219 
Fonte: Coletânea SisVIM 2011 a 2018. 

 

Analisando esses dados, percebe-se que houve uma evolução do número de cadastros de 

2011 a 2016, quando o sistema chega a seu ápice. Essa evolução foi fruto da divulgação do SisVIM 

no meio militar, por meio de palestras, mensagens (rádios e e-mails), documentos oficiais e sítios 

eletrônicos, além do incentivo dos diversos níveis de comando da Força Terrestre para que mais 

militares se inscrevessem no sistema, mesmo não sendo voluntário a nomeação, apenas para fins 
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estatísticos e de pesquisa. Essas ações foram fundamentais para popularizar o sistema no meio 

militar. 

Em 2017, houve um decréscimo na quantidade de cadastros, atingindo o pior nível naquele 

ano. Em 2018, houve uma recuperação da quantidade de inscritos, voltando a patamares 

compatíveis com os anos anteriores. 

Porém, analisar a quantidade de cadastros não é suficiente. Precisa-se saber qual o 

universo a ser trabalhado, ou seja, a quantidade de militares do Exército em condições de ser 

nomeado. Fazem parte desse universo todos os oficiais (exceto os temporários e os oficiais 

generais) e todas as praças (exceto os sargentos temporários, do quadro especial e os cabos e 

soldados). Na tabela 2, a seguir, está quantificado, do efetivo máximo do Exército autorizado por 

Lei, apenas aqueles habilitados para o processo de nomeação. 

 

Tabela 2 – Efetivo do Exército autorizado por Lei 

Posto/Graduação Efetivo 

Oficiais 25.986 

Praças 59.656 

Total 85.642 
Fonte: Lei Nº 7.150, de 01 Dez 83. 

 

Todavia, anualmente é publicado, em Diário Oficial da União, o efetivo do Exército para 

o ano vindouro. Na tabela 3 a seguir, pode-se verificar a evolução desses efetivos de 2014 a 2018 

(apenas o universo de militares que interessa ao processo de nomeação). 

 
Tabela 3 – Efetivo do Exército em condições de nomeação para docente de 2014 a 2018 

Posto/Graduação 
Efetivo 

2014 2015 2016 2017 2018 

Oficiais (exceto temporários e oficiais generais) 19.465 21.031 21.525 22.719 22.025 

Praças (exceto temporários e do quadro especial) 34.741 33.428 32.393 31.465 31.575 

Total 54.206 54.459 53.918 54.184 53.600 
Fontes: Dec Nº 8.210, de 21 Mar 14; Dec Nº 8.399, de 04 Fev 15; Dec Nº 8.649, de 28 Jan 16; Dec Nº 9.001, de 08 

Mar 17 e Dec Nº 9.249, de 26 Dez 17. 

 

Ou seja, o Exército possui, anualmente, um efetivo aproximado de cinquenta e quatro mil 

militares que estão em condições de participar do universo inicial de seleção. Como já visto, até 

2017, apenas aqueles militares que não estavam participando de outros processos seletivos eram 

inseridos no SisVIM, degradando o efetivo do universo inicial. A partir de 2018, como já 
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mencionado no trabalho, essa condicionante deixou de existir. Por esse motivo utilizar-se-á apenas 

os dados daquele ano para análise a seguir.  

Comparando a quantidade de cadastros no SisVIM em 2018, e o efetivo de militares do 

Exército em condições de participarem do processo seletivo naquele mesmo ano, pode-se verificar 

que 36,86% dos oficiais, subtenentes e sargentos se cadastraram no sistema. Ou seja, pode-se 

considerar que ainda existe uma grande quantidade de militares em condições de se cadastrarem 

no sistema e que não o fizeram. As causas desse fenômeno não foram estudadas nesse trabalho. 

O segundo fator a considerar, e talvez o mais importante, é a quantidade de voluntários 

cadastrados no SisVIM. Na tabela 4 a seguir, pode-se verificar a porcentagem de voluntários 

cadastrados no sistema de 2011 a 2017. 

 
Tabela 4 – Porcentagem de voluntários de 2011 a 2017 

Ano de 

Seleção 

Cadastrados 

Voluntário 
Não 

Voluntário 
Total 

Porcentagem 

de 

Voluntários 

2011 581 1023 1.604 36% 

2012 1.104 5.220 6.624 17% 

2013 11.286 1.663 12.949 6% 

2014 não há dados suficientes disponíveis 

2015 2.112 18.756 20.878 10% 

2016 1.876 34.299 36.175 5% 

2017 1.520 14.418 15.938 10% 
Fonte: o autor. 

 

Analisando os dados acima, verifica-se que a porcentagem de militares voluntários para 

serem nomeados docentes ainda é pequena. Os motivos do não voluntariado é qualificado pelo 

sistema, por meio de uma pesquisa realizada com os militares não voluntários. Essa pesquisa gera 

um relatório chamado de Relatório Geral de Não Voluntários por Motivo. Analisando os dados de 

2013, as causas do não voluntariado são diversas e variam entre os postos e graduações. Porém, 

alguns motivos são comuns a todos os círculos. O primeiro deles é a participação em outros 

processos seletivos, como previsto para realizar um curso/estágio ou designado para missão no 

exterior. Motivos pessoais também são apresentados, como não querer ser movimentado por 

problemas de saúde na família e situação de empregabilidade do cônjuge. Fatores como 

disponibilidade de Próprio Nacional Residencial (PNR) e problemas familiares também são 
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comuns. Mas, o que sobressai no relatório em questão é o motivo classificado como outros, ou seja, 

a maioria dos não voluntários escolhem essa opção no sistema, não sendo possível, portanto, saber 

o real motivo para o não voluntariado, nesses casos. A tabela 5 a seguir apresenta os dados 

coletados do relatório de 2013. 

 
Tabela 5 – Principais motivos para não voluntariado (números absolutos) 

 Cel 
Ten 

Cel 
Maj Cap 1º Ten 2º Ten ST 1º Sgt 2º Sgt 3º Sgt 

outros 

processos 

seletivos 

41 132 154 204 64 67 322 499 503 148 

Problemas 

de saúde 
0 6 32 22 7 6 105 216 250 97 

cônjuge 

Func Pub 
2 9 22 22 5 4 105 155 168 68 

PNR 6 14 35 26 2 3 127 215 233 49 

problemas 

familiares 
4 17 15 46 13 20 145 263 323 146 

outros 75 178 243 250 73 105 634 34 1030 617 

Fonte: Relatório Geral de Não Voluntários por Motivo (Coletânea SisVIM 2013). 

 

Os dados apresentados mostram uma baixa porcentagem de voluntários para exercerem a 

função de professor, instrutor e monitor. Cabe aqui salientar, porém, que o sistema é apenas um 

dos meios disponíveis para a seleção de docentes no âmbito do Exército. Todavia, o SisVIM, como 

ferramenta auxiliar no processo de seleção, trouxe diversas vantagens aos estabelecimentos de 

ensino que serão elencadas a seguir. 

 

 

6 VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO SisVIM 

 

 

O objetivo principal do SisVIM é dar oportunidade aos militares que não fazem parte do 

banco de dados dos estabelecimentos de ensino, de participar do processo de seleção de 

professores, instrutores e monitores por meio do sistema. A consequência natural passa a ser um 

aumento da quantidade de militares voluntários a participar de tal processo. 

Atualmente, o DECEx possui trinta e quatro estabelecimentos de ensino subordinados. 

Cada estabelecimento de ensino tem a sua realidade. A localização, o nível de ensino (técnico, 

superior ou assistencial), as especificidades (se atende a uma ou mais qualificações militares), o 

ciclo de ensino (se formação, aperfeiçoamento ou altos estudos), os problemas estruturais (possui 
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ou não possui Próprio Nacional Residencial para docente) etc, torna cada escola ou centro de 

instrução único (BRASIL 2019). 

Dependendo da realidade do estabelecimento de ensino, este pode não ser muito atrativo 

para parcela dos militares, e a restrição imposta pelo banco de dados interno acaba se tornando uma 

armadilha. É nesse ponto que o SisVIM serve como ferramenta potencializadora de captação de 

recursos humanos. As escolas e centros de instrução que estão no sistema podem utilizá-lo como 

ferramenta de apoio a decisão no processo seletivo de instrutores e monitores. Portanto, o SisVIM, 

em última análise é uma ferramenta de gestão de recursos humanos bastante interessante. 

O RPSIM, que hoje está disponível no sistema, permite ao usuário (aqui entende-se como 

a seção responsável pela seleção de docentes) uma consulta rápida e interativa, com 

funcionalidades que permite a utilização de filtros para uma busca precisa. Dentre os diversos tipos 

de busca pode-se destacar a busca por posto ou graduação. Ou seja, caso o usuário necessite de um 

terceiro-sargento para ocupar a vaga de monitor, basta usar a funcionalidade de busca por posto e 

graduação que o sistema lhe dá a relação de terceiros-sargentos cadastrados. Outro destaque é a 

busca por ordem de prioridade. Caso o usuário queira refinar a sua busca e verificar, dentre os 

terceiros-sargentos, quais foram voluntários em servir em primeira prioridade no seu 

estabelecimento de ensino, o sistema fornece uma relação desses militares com a prioridade. 

Muito mais que ferramenta de busca, o RPSIM permite que o usuário levante dados do 

militar selecionado. Além de dados básicos, como posto ou graduação, nome completo e identidade 

militar, o sistema fornece as habilitações do militar, informação importante para a ocupação do 

cargo de docente; o e-mail para contato, útil para uma consulta formal; se está designado para 

missão no exterior, que pode ser impeditivo para a nomeação etc. 

Como visto, o RPSIM oferece aos usuários diversos recursos que aumenta a eficácia da 

seleção de instrutores e monitores, facilitando a elaboração das Propostas de Nomeação. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho se propôs a apresentar o Sistema de Voluntariado de Instrutores e Monitores 

(SisVIM), sistema corporativo do Exército Brasileiro, gerenciado pelo Departamento de Educação 

e Cultura do Exército (DECEx), e as vantagens do uso dessa ferramenta de tecnologia da 

informação pelos estabelecimentos de ensino dessa Força Armada. 
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Os sistemas informacionais, usados como ferramenta tecnológica de apoio a gestão de 

pessoal, são cada vez mais utilizados pelas corporações, sejam elas públicas ou privadas, por 

auxiliarem os gestores na solução de problemas. No Exército Brasileiro não é diferente, e o SisVIM 

é uma demonstração disso. 

Do que foi exposto, pode-se afirmar que o SisVIM, como instrumento complementar ao 

processo de nomeação, é bastante interessante no que se refere ao aumento do universo de seleção, 

possibilitando aos estabelecimentos de ensino, usuários do sistema, uma potencialização desse 

processo. 

O SisVIM sofreu grande evolução desde a sua criação, em 2010, até os dias atuais. De um 

sistema pouco funcional e bastante acanhado em termos tecnológicos, tornou-se uma plataforma 

interativa e inteligente, facilitando, sobremaneira, a vida do usuário. Porém, como todo sistema, o 

SisVIM tende a evoluir cada vez mais, absorvendo novas tecnologias, disponibilizando mais 

funcionalidades e sobretudo, procurando ser útil aos seus clientes, que são os estabelecimentos de 

ensino e os militares voluntários a serem professores, instrutores e monitores nas “Escolas do 

Exército”. 

Pelo menos, por enquanto, não há a intenção que o sistema unifique todo o processo de 

seleção de docentes para a elaboração de propostas de nomeação, tornando-se a única forma de 

acesso nos estabelecimentos de ensino para esses profissionais. Mas, para que justifique a sua 

manutenção, seus gestores devem torná-lo cada vez mais atrativo aos públicos-alvo. Ou seja, 

aumentando a quantidade de voluntários e propostas de nomeação baseadas no sistema parece ser 

a solução. 

Logicamente, esse trabalho requer maior aprofundamento de pesquisa, principalmente no 

sentido de levantar como é o uso do sistema pelos estabelecimentos de ensino e os desafios de 

substituir os métodos tradicionais de seleção de docentes. O assunto nomeação de docentes no 

Exército Brasileiro é bastante fértil e interessante em termos científicos. Há um grande campo a 

explorar. 
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