Prezado cidadão,
Você que já passou pela Junta do Serviço Militar e no seu Certificado
de Alistamento (documento recebido na Junta do Serviço Militar, com foto) foi
carimbado data, hora e local para apresentação na Comissão de Seleção mais
próxima, clique na Comissão de Seleção correspondente para esclarecimento
de dúvidas:
Comissão de Seleção 40 (CS 40)
1) HORÁRIO e DATA DE APRESENTAÇÃO:
De acordo com a orientação da Junta de Serviço Militar(JSM)
2) ENDEREÇO E COMO CHEGAR:
Endereço: Praça Ruão, 35 – Santa Cruz – 1° B E Cmb (Es)
Trem : Ramal SANTA CRUZ ( estação Santa Cruz)
BRT : Transoeste (Terminal Santa Cruz)
3) O QUE LEVAR:
Documentação : Certificado de Alistamento Militar e Documento de
identificação com foto (Identidade, habilitação, etc...)
Em caso de Doença: Levar laudo, ou documentação médica que
comprove o impedimento físico, ou seja, aquele que não possui condições
plenas para ingresso nas Forças Armadas.
Você ficará um tempo longo durante o processo de seleção, assim
recomendamos que o cidadão leve água, lanche. É proibido ficar nas
comissões de seleção trajando bermuda, chinelo, traje de banho e camiseta
sem manga.
4) O QUE ACONTECE AO CHEGAR NA CS:
Posto de Apresentação (PA): o cidadão tem o primeiro contato direto
com as Forças Armadas, que será, para muitos, o único. O Posto de
Apresentação é o cartão de visitas e apresentação da comissão e de toda a
Instituição Militar;
Posto de Inspeção de Saúde/Posto de Exame Físico: O posto de
Inspeção de Saúde/posto de Exame Físico (PIS/PEF) é responsável pela
avaliação das condições físicas e de saúde do cidadão, verificando se este tem
condições de prestar o Serviço Militar;

Posto de Aplicação de Testes Nº 1: No Posto de Aplicação de Testes
Nº 1 (PAT/1), os conscritos aptos na inspeção de saúde e exame físico são
avaliados por meio de testes de aptidão psicológica e de interesse de
atividades preferenciais, os testes aplicados no (PAT/1) são complementados
por uma entrevista, com o objetivo de coletar informações sobre as
características pessoais e habilidades profissionais dos conscritos, que serão
consideradas por ocasião da distribuição pelos cargos militares;
Posto de Aplicação de Testes Nº 2: No Posto de Aplicação de Testes Nº 2
(PAT/2), os conscritos julgados aptos no PAT/1, são avaliados no dia seguinte,
por meio da Bateria de Classificação de Conscritos, cujo nível de escolaridade
seja igual ou superior ao 9º ano do ensino fundamental, a aplicação deste teste
tem por finalidade de promover a designação para os cargos militares, em
conformidade com a potencialidade de cada cidadão.
FLUXO DOS CONSCRITOS NAS CS
1° Dia
PA

PIS / PEF

PAT 1

2° Dia
PAT 2

5) RECOMENDAÇÕES FINAIS:
È importante que o cidadão não esqueça de se alimentar antes de
comparecer à Comissão de Seleção, pois o período de permanência pode ser
extenso, uma vez que o número de cidadãos atendidos poderá ser elevado no
dia da sua apresentação.
Sua participação no processo seletivo das Forças Armadas, além do
cumprimento do dever estabelecido por lei, é fundamental para continuarmos
mantendo a soberania de nosso país, contribuindo à defesa da Pátria, à
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei
e da ordem.

“.Serviço Militar, com você o Brasil é mais forte”.

