Escolas e Academias Militares do
Exército Brasileiro
A Escola Preparatória de Cadetes do Exército
(EsPCEx), localizada na cidade de Campinas/SP é a
Instituição do Exército Brasileiro responsável por
preparar candidatos para o ingresso na Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN), responsável pela
formação do Oficial Combatente do Exército.
O ingresso na EsPCEx é feito por intermédio de um
concurso de admissão realizado anualmente, para
candidatos que tenham concluído ou que estejam
concluindo a 3ª série do Ensino Médio.
Ao ingressar na EsPCEx o candidato permanecerá nesta
Instituição pelo período de um ano onde fará um curso equivalente à 1ª Série do Ensino Superior, onde
terá, também, a formação militar necessária ao futuro cadete da AMAN, onde seguirá carreira mediante
o aproveitamento de todo o aprendizado aplicado durante o curso. Coma conclusão do Curso, além da
opção de ingressar na AMAN, o aluno receberá o Certificado de Reservista pelo cumprimento do serviço
militar durante sua permanência na EsPCEx.
Com isso, a EsPCEx passou a ser o primeiro ano de formação do oficial de carreira do Exército da linha
do Ensino Militar Bélico, que passou a ser feita em cinco anos, sendo o primeiro ano passado na EsPCEx
e os outros quatro anos do curso de formação na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN),
localizada em Rezende/RJ. Portanto, a escola transformou-se em Estabelecimento de Ensino Superior.
O concurso é aberto a candidatos de ambos os sexos, com idade entre 17 e 22 anos, com Ensino Médio
concluído ou em fase de conclusão, durante as etapas seletivas.
A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)
localizada em Resende/RJ é o estabelecimento responsável pela
formação dos oficiais combatentes de carreira do Exército
Brasileiro.
Ao longo dos quatro anos de formação, são realizadas atividades
que se fundamentam no desenvolvimento de atributos das áreas
afetiva, cognitiva e psicomotora necessários à profissão militar.

Sua grade curricular inclui disciplinas ligadas às ciências militares, exatas e humanas. Ao final do curso,
o concludente é declarado Aspirante a Oficial e recebe o diploma de Bacharel em Ciências Militares. O
ingresso na AMAM ocorre exclusivamente por intermédio da Escola Preparatória de Cadetes do
Exército (EsPCEx), situada em Campinas/SP.

A Escola de Sargento das Armas (ESA), localizada
em Três Corações/MG, é o estabelecimento responsável
pela seleção e formação dos sargentos de carreira do
Exército Brasileiro. Durante o curso de formação o
aluno passará por um período de qualificação visando
aprimorar os aspectos do Período Básico e preparandose para ocupar, efetivamente, cargos destinados e de
acordo com sua área de atuação e formação entre os
diversos cursos oferecidos pela Instituição.
Para ingresso, é necessário que o candidato, de ambos
os sexos, tenha o Ensino Médio concluído e idade entre 17 e 24 anos. Importante ressaltar que durante
as etapas seletivas, que reúnem exame intelectual, inspeção de saúde e exame de aptidão física, o
candidato poderá estar em fase de conclusão do 3º Ano do Ensino Médio. Para Técnicos de enfermagem
e Músicos a idade limite é até os 26 anos. Mas, há grande possibilidade do limite de idade ser ampliado
a partir de 2018.
O Instituto Militar de Engenharia (IME), é
um estabelecimento de ensino do Departamento
de Ciência e Tecnologia (DCT) responsável, no
âmbito do Exército Brasileiro, pelo ensino
superior de Engenharia e pela pesquisa básica.
Ministra cursos de graduação, pós-graduação e
extensão universitária para militares e civis.
Insere-se no Sistema de Ciência e Tecnologia do
Exército, cooperando com os demais órgãos, por
meio da prestação de serviços e pela execução de
atividades de natureza técnico cientificas. O
Instituto coopera, pelo ensino e pela pesquisa,
também para o desenvolvimento científico
tecnológico do País.
A Escola de Formação Complementar do Exército
(EsFCEx), localizada na cidade de Salvador/BA, é o
estabelecimento de ensino militar do Exército responsável
pela seleção e preparação de recursos humanos para atuar
nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito,
Magistério, Informática, Economia, Psicologia, Estatística,
Pedagogia, Veterinária, Enfermagem, Comunicação Social,
Odontologia e Farmácia. O Capelão Militar (Sacerdote ou
Pastor Evangélico) também tem seu ingresso na EsFCEx
mediante concurso público específico para atuar no Serviço
de Assistência religiosa do Exército (SAREx) com a
finalidade de prestar assistência religiosa e espiritual aos
militares e civis em serviço nas Organizações Militares e às
respectivas famílias, bem como atender a encargos relacionados com as atividades de educação moral
realizadas no Exército.

O ingresso nesta escola é aberto a candidatos de ambos os sexos com idade entre 20 e 36 anos,
referenciados a 31 de dezembro do ano da matrícula na referida Instituição Militar e ter graduação
concluída em uma das especialidades requeridas. As inscrições ocorrem normalmente entre os meses
de julho e agosto e as etapas seletivas compõem-se de exame intelectual, inspeção de saúde e exame
físico.
A Escola de Saúde do Exército (EsSEx) é um Estabelecimento
de Ensino de formação de grau superior, da Linha de Ensino
Militar de Saúde, diretamente subordinado à Diretoria de
Educação Superior Militar (DESMil) e tem como missão formar
oficiais do quadro de médicos do Serviço de Saúde para o serviço
ativo do Exército.
Esta escola também é responsável pela Coordenação dos cursos
de Pós-Graduação dos Oficiais do Serviço de Saúde, QCO de
Enfermagem, Veterinário, Psicologia da Saúde, Subtenentes e
Sargentos de Saúde (PROCAP-Sau), bem como realizar pesquisas na área de sua competência, inclusive,
se necessário, com a participação de Instituições congêneres.
Além das Escolas e Academias de Formação Militar, o Exército
também administra uma Rede de doze Colégios Militares,
instalados em várias cidades do Território Nacional,
responsáveis por formar alunos nos cursos de Nível
Fundamental, com ingresso a partir do 6º Ano e Nível Médio aos
alunos já formados no Nível Fundamental e que desejem fazer o
Ensino Médio dentro de um Colégio Militar. As vagas são abertas
a candidatos de ambos os sexos com idade entre 10 e 12 anos
para ingresso no 6º ano e idade entre 14 e 17 anos para ingresso
no 1º Ano do Ensino Médio. Ao contrário das demais Escolas e Academias Militares, o Colégio Militar
não forma militares de carreira.
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