
 

 

ESA 2019 
ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS 

VAGAS MASCULINO (910) – FEMININO (100) 
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Inscrições DE 28 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2018 

Local de Inscrição www.esa.eb.mil.br 

Taxa de pagamento R$ 95,00 
(G.R.U. Qualquer agência bancária até 30/04/2018). 
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29 DE 
JULHO DE 

2018 

Língua 
Portuguesa(16); 
Matemática(16);  
História e Geografia 
do Brasil 
Redação. 
 

            HORÁRIO 

- Fechamento dos portões: 9h (horário 
de 

Brasília); 
- Orientações gerais às 9h10min 

(obrigatório); e 
- Início das Provas Escritas: 13h às 17h. 

(horário de Brasília). 

 

DOCUMENTAÇÃO 

 preencher a Ficha de Inscrição, cujo modelo conterá os termos do requerimento; 

 imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da taxa; 

 imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI); 

OBSERVAÇÕES 

 Até 27 ABR 18 - Data limite para mudança de dados da inscrição para a realização do EI. 

 16 a 29 JUL 18 (11:30h) - Disponibilização dos CCI aos candidatos pela Internet, no sítio da ESA (http://www.esa.eb.mil.br). E 

Impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição (OBRIGATÓRIO), acessando o sítio. 

 A partir de 10:00 horas de 29 JUL 18 - Chegada ao local do EXAME INTELECTUAL. 

 Às 11:30 horas de 29 JUL 18 -Fechamento dos portões de acesso (ou similares) ao local do exame. 

 Das 13:00 às 17:00 hs - Realização do EXAME INTELECTUAL (EI) em 29 JUL 18 (Domingo). 

 31 JUL 18 - Divulgação da solução das questões objetivas. 

 Até 2 AGO 18 - Remessa de Pedido de Revisão das questões objetivas, mediante preenchimento de formulário no ambiente virtual do 

candidato. 

 Até 16 OUT 18 - Divulgação do resultado do EI (prova objetiva e redação), disponibilizado no sítio da ESA (http://www.esa.eb.mil.br).E 

 ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a), conforme o inciso I do art. 2º da Lei nº 12.705, de 2012; 

 ter concluído o ensino médio em Estb Ens reconhecido oficialmente, apresentando, no ato da matrícula, certificado de conclusão 

devidamente registrado nos órgãos competentes, na forma da legislação federal que regula a matéria. Se estiver cursando a última 

série desse nível escolar (3ª série) no ano da inscrição para o CA, somente será habilitado(a) à matrícula se concluí-la com 

aproveitamento, antes do encerramento do CA, conforme o inciso I do art. 3º da Lei nº 12.705, de 2012; 

 possuir no mínimo, 17 (dezessete) e, no máximo, 24 (vinte e quatro) anos de idade, sendo que, para as áreas de saúde e música, a 

idade máxima será de 26 (vinte e seis) anos de idade. Para todas as áreas as idades serão referenciadas a 31 de dezembro do ano da 

matrícula, conforme inciso III do art. 3º da Lei nº 12.705, de 2012; 

 Em caso de igualdade na pré-classificação para a correção da parte discursiva de Português (Redação) do CA, ou seja, mesmo 

somatórios de notas na parte objetiva, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, de acordo com a ordem de prioridade 

abaixo estabelecida: a) Área Geral/Aviação: 1ª prioridade - maior nota na parte da prova referente às questões objetivas de 

Português; 2ª prioridade - maior nota na parte da prova referente às questões de Matemática; e 3ª prioridade - maior nota na 

parte da prova referente às questões de História e Geografia do Brasil. 
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